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Resumo 

A Contação de Histórias é uma atividade comunicativa antiga do ser humano e 

apresenta um cariz educativo e artístico. Esta atividade serve como uma ferramenta 

para o ensino-aprendizagem do Português Língua Segunda, partindo da atividade da 

compreensão oral com objetivo de auxiliar os discentes adultos a aprender este 

idioma. Desta forma, com recurso à metodologia de investigação-ação, foi aplicada a 

contação de histórias junto de alunos de nível A2 (A2.1 e A2.2) do Curso Semestral de 

Português para Estrangeiros durante dois semestres (primeiro semestre em regime 

presencial e o segundo na modalidade online) no ano letivo 2019/2020, no âmbito do 

estágio pedagógico do Mestrado em Português Língua Segunda/ Língua Estrangeira, da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Com base na fundamentação teórica, 

tendo em conta o contexto da intervenção pedagógico-didática, foram implementadas 

quatro regências que procuraram responder às perguntas orientadoras colocadas no 

início da investigação. Analisando os resultados obtidos, pode-se afirmar que: i. A 

Contação de Histórias pode auxiliar os aprendentes adultos do nível A2 a aprender a 

língua portuguesa, partindo da compreensão oral que se realiza em três fases: pré-

audição, audição e pós-audição; ii. A Contação de Histórias pode desenvolver as 

competências comunicativas (compreensão oral, expressão oral, compreensão escrita 

e expressão escrita), sobretudo a compreensão oral, expressão oral e escrita, 

gramática e vocabulário dos discentes; iii. A Contação de Histórias motiva os discentes 

para aprender Português Língua Segunda. 

Palavras-chave: contação de histórias, competência comunicativa, Português Língua 

Segunda, conto, lenda. 
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Abstract 

Storytelling is an ancient communicative activity of the humanity and presents an 

educational and artistic nature. This activity serves as a tool for the teaching-learning 

of Portuguese as a Second Language, starting from the activity of oral comprehension, 

in order to assist adult students to learn Portuguese as a Second Language. In this way, 

using the action-research methodology, the storytelling was applied with students of 

level A2 (A2.1 and A2.2) of the Semester Course of Portuguese for Foreigners during 

two semesters (first semester at face to face classes and second at online classes) in 

the academic year 2019/2020, as part of the pedagogical internship of the Master 

Degree in Portuguese as a Second Language / Foreign Language, from the Faculty of 

Arts of Porto University. Based on the theoretical foundation and taking into account 

the context of the pedagogical-didactic intervention, four guidelines were 

implemented that sought to answer the guiding questions posed at the beginning of 

this investigation. Analyzing the results obtained, it can be stated that: i. Storytelling 

can help adult learners at level A2 to learn Portuguese Language, starting with listening 

comprehension that takes place in three phases: pre-listening, listening and post-

listening; ii. Storytelling can develop communicative skills (listening, speaking, reading 

and writing), especially listening, speaking and writing, grammar and vocabulary of 

students; iii. Storytelling motivates students to learn Portuguese as a Second 

Language. 

Key-words: storytelling, communicative competence, Portuguese as a Second 

Language, short story, legend. 
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Introdução 

O presente relatório de estágio pedagógico enquadra-se no curso de Mestrado em 

Português Língua Segunda / Língua Estrangeira da Faculdade de Letras na Universidade 

do Porto (FLUP), realizado no ano letivo 2019/2020, e nele pretende-se fazer uma 

investigação e intervenção pedagógico-didática sobre a “contação de histórias” (CH). 

A CH é uma atividade inerente à condição social do ser humano e está relacionada com 

os tempos ancestrais ou antigos que remetem para a comunicação do ser humano 

feita através de pinturas rupestres nas cavernas e da literatura de tradição oral 

transmitidas de geração em geração. Desta forma, esta atividade faz parte de culturas 

de vários países e, atualmente, é utilizada como uma atividade de cariz educativo com 

diversos objetivos. 

Existem muitos estudos desenvolvidos relacionados com esta atividade na área de 

ensino-aprendizagem de línguas (tanto de língua materna como não materna) para as 

crianças, uma vez que lhes desperta a imaginação, a emoção e o fascínio pela escrita e 

pela leitura. É considerada que esta atividade é o laço que une as crianças ao livro, 

visto que através da audição de histórias faz nascer das crianças o desejo de ouvir, ler e 

descobrir outras histórias. No entanto, há estudos escassos sobre a utilização desta 

atividade no âmbito da aprendizagem da Língua Não Materna (LNM) para adultos. 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo identificar vantagens da 

utilização da CH no ensino-aprendizagem do Português Língua Segunda (PLS) junto de 

um público adulto, de nível A2. 

A escolha do tema “contação de histórias” para trabalhar nesta investigação-ação 

deve-se ao facto da pesquisadora ser uma contadora de histórias em Timor-Leste1 num 

 

1 Timor-Leste é um dos países que acabou de ter a sua independência em 2002 e faz parte da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Este está situado no sudeste da Ásia, faz fronteira 
com a Indonésia (parte oeste da ilha) e com a Austrália. O país foi colonizado pelos portugueses por 
mais de quatro séculos (1511 a 1975). Durante esse período, com a presença dos jesuítas, a fundação de 
escolas e, posteriormente, com o investimento do governo português na educação, a língua portuguesa 
foi sendo introduzida. Em 28 de novembro de 1975, foi declarada a independência de Timor. Porém, o 
território foi invadido nove dias depois, a 7 de dezembro, pela Indonésia, que anexou Timor-Leste ao 
seu território. Após a invasão indonésia, o país viveu quase vinte e cinco anos de ocupação. Nesse 
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grupo que se chama Haktuir Ai-knanoik2. Além disso, a CH é uma marca da tradição 

oral da sua família. Como aprendente da Língua Portuguesa (LP), esta atividade 

auxiliou muito a pesquisadora a falar, ouvir, ler e escrever em português. 

Para pôr em prática este trabalho, apresentam-se, em primeiro, quatro problemas que 

servem como ponto de partida para a realização desta investigação-ação: 

 1. A CH pode auxiliar os discentes no nível A2 a aprender PLS? 

 2. Quais são as competências que os alunos de PLS no nível A2 podem adquirir por 

meio da CH? 

3. Que vantagens da CH no ensino-aprendizagem de PLS? 

 4. Como é que os professores de PLS podem preparar exercícios e lecionar através da 

CH?   

Em seguida, faz-se uma revisão da literatura sobre a CH para salientar a sua 

importância na área do ensino-aprendizagem da LNM.   

Este trabalho estrutura-se em dois capítulos. O primeiro capítulo trata do 

enquadramento teórico da CH, no qual se pretende apresentar e descrever teorias 

relativas à CH. Desta forma, o primeiro capítulo é composto por três subcapítulos: No 

primeiro subcapítulo, aborda-se a CH e engloba quatro pontos principais: origem da 

CH; elementos da CH; CH como uma atividade comum na Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP) e reconhecimento da CH na área da educação.  

Quanto ao segundo subcapítulo, este debruça-se sobre o processo de CH no ensino-

aprendizagem da LNM, e está estruturado em quatro subpontos: definição do termo 

utilizado sobre a língua portuguesa; CH como atividade da compreensão oral; 

 
 
período, além do domínio político, económico e cultural imposto por aquele país, também ocorreu um 
domínio linguístico, que propagou o bahasa indonésio e proibiu o uso da língua portuguesa (Andrade, 
Back, & Cabral, 2017).  
2 é um grupo pioneiro da CH que existe em Timor-Leste. Em tétum, a palavra Haktuir é contar e Ai-
knanoik é história. Desta forma, em português, significa contação de histórias. Este grupo foi criado em 
2014 pelas três professoras, uma professora timorense, Fernanda Ximenes, e duas professoras 
brasileiras, Márcia Calvacante e Keu Apoema. O grupo surgiu através de uma unidade curricular da 
licenciatura − Literatura Brasileira no departamento do Ensino da Língua Portuguesa na Universidade 
Nacional Timor Lorosa’e. 
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competências desenvolvidas através da CH; contos e Lendas na atividade da CH e CH 

via formato online. Relativamente ao terceiro subcapítulo, expressa-se sobre CH na 

aula de Português Língua não Materna (PLNM) e este subcapítulo está estruturado em 

três partes fulcrais: preparação da atividade da CH; realização da CH e CH nos 

documentos reguladores e nos materiais didáticos. 

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

realizada na FLUP. Este capítulo está estruturado em cinco subcapítulos: o primeiro 

dedica-se à metodologia adotada e o segundo apresenta a contextualização do estágio 

pedagógico. Quanto ao terceiro, incide sobre a caracterização do público-alvo. Já no 

quarto, apresenta-se a descrição das propostas didáticas desenvolvidas. Relativamente 

ao quinto, neste se faz uma análise dos resultados obtidos e dos dados recolhidos no 

estágio pedagógico. 

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

questões orientadoras colocadas no início da investigação e que apontam algumas 

limitações do presente trabalho, bem como algumas sugestões para investigações 

futuras. 
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1. Capítulo – Enquadramento Teórico 

 

1.1. Contação de histórias 

Apresenta-se, neste subcapítulo, a atividade de CH, pois este é o tema principal da 

pesquisa. Desta maneira, aborda-se quatro subpontos pertinentes sobre esta 

atividade, a saber: a origem da CH, os elementos constituintes da CH, a CH realizada na 

CPLP e, por fim, o reconhecimento da CH na área da educação.  

1.1.1. Origem da contação de histórias 

A CH é uma das atividades mais antiga do ser humano em que há presença de um 

contador ou narrador que dá o corpo e a voz às narrativas. Além disso, vários autores 

tais como: Nunes e Morelo (2019) consideram que esta atividade: 

é uma arte que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que aprecia 

narrativas, que quer se envolver com elas e que tenha voz e memória e ela faz 

parte da tradição de vários povos desde os mais antigos tempos – narrativas 

orais são passadas de geração a geração desde o início da humanidade, num 

movimento incessante de recriação (p. 91). 

A atividade de CH é universal e a primeira forma de comunicação entre o ser humano, 

como afirma Wajnryb (2003): “story-telling is both universal and timeless. There´s no 

human collective that doesn´t have its stories - going back as far the peoples of 

prehistory whose cave drawings are evidence of the earliest urge to communicate is 

story” (p. 1). Ou seja, “a arte de narrar histórias encontra suas raízes nos povos 

ancestrais que contavam e encenavam histórias para difundirem seus rituais, os mitos, 

os conhecimentos acerca do sobrenatural ou não, e sobre as experiências adquiridas 

pelo grupo ao longo do tempo” (Ramos, 2011, p. 29). 

Na mesma linha da definição de CH, segundo Dyson e Genishi (1994) “storytelling is a 

process where a teller uses a narrative structure, vocalization, and/or dramatic and 

mental imagery to communicate with an audience, who also uses mental imagery to 

provide the teller with verbal and non-verbal feedback”. Tal afirmação vai ao encontro 
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da definição de CH de Likewise e Hsu (2010, p. 7) de que “storytelling is the use of 

voice, facial expressions, gestures, eye contact, and interaction to connect a tale with 

listeners” (citado por Lucarevschi, 2016, p. 25). No entanto, Rossoni (2013) realça que 

a CH é como uma arte ou ofício de narrar histórias em prosa ou verso, como uma 

apresentação diante de uma plateia, as quais podem ser ditas, recitadas, cantadas com 

ou sem acompanhamento musical ou pictórico e podem ser aprendidas de fontes 

orais, impressas ou gravações. 

Antigamente, a atividade de CH contava sempre com um contador ou narrador de 

histórias que expunha o seu conhecimento do mundo segundo a sua sabedoria e 

experiência da vida. Uma vez que esta era uma das formas antigas não só para 

estabelecer a comunicação entre os seres humanos, bem como a única forma de 

partilhar a cultura, tradição e conhecimento do mundo de uma determinada 

sociedade. Por conseguinte, a CH era comum a todas as pessoas em todos os lugares, 

em todos os tempos e usava-se para educar, inspirar, recordar eventos históricos, 

entreter e transmitir hábitos culturais (Rossoni & Felicetti, 2014). Além disso, esta é 

uma das atividades que faz parte da vida humana desde o seu surgimento, dado que 

todas as pessoas têm sempre histórias para contar. Inicialmente, realizava-se a CH em 

família (i.e. à volta da fogueira), na atualidade, executa-se em diferentes sítios, com 

diversos objetivos, de formas diferentes e para públicos distintos. 

No momento da realização da atividade de CH, pode-se ver nitidamente que há um 

contador ou narrador de histórias que estabelece o contacto diretamente com o 

ouvinte, e através deste contacto é que se ganha o sentido e a motivação da CH 

(Nunes & Morelo, 2019). Esta pessoa denomina-se “contador/a de histórias”3.  

 

3 O termo “contador de histórias” ou “narrador de histórias”, na sociedade africana, recebeu vários 

nomes segundo o tempo e a sua função no século XIII do imperador mande. Na sociedade da tradição 
oral, o contador de histórias é considerado como ancião, visto que é pessoa sábia que conserva os 
conhecimentos e no-lo transmite através de histórias. O contador de histórias é denominado sábio, 
porque é construtor do conhecimento e pode ser chamado de doma, soma, donikébu em bambara (uma 
língua nigero-congolesa). Em peul (é idioma dos peúles), é chamado de silatigi, gando ou tchicorinké. 
Enquanto em diéli, o contador de história é chamado griot (Matos, 2014). Além disso, ele recebeu 
outros nomes em outras comunidades: rapsodo para os gregos e bardo para os celtas (Luciano, 2014). 
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No que tange à função de contador de histórias, é claro que tal função é muito 

importante na atividade de CH, pois sem o contador não vai haver CH. No passado, 

considerava-se que o contador ou narrador de histórias era um mestre do ofício que 

conhecia o seu trabalho e tinha o dom do conselho. O seu talento de narrar vinha da 

experiência, a sua lição de ensinar era extraída da própria dor (Benjamin, 1994). Desta 

forma, ele é um homem que sabe dar conselhos (Bedran, 2012). “Ele é um capitão que 

tem o timão e pode guiar o barco […]. É alguém que pode transportar todo o mundo 

com suas forças, mas sem a [participação] do público ele não vai muito longe” (Matos, 

2014, p. 79) e tem “uma figura imprescindível para a formação do indivíduo” 

(Machado, 2015, p. 39). 

No entanto, atualmente, o contador de histórias assume várias funções. Como afirma 

Matos (2014): 

os contadores atuais cumprem o papel de um “curinga” que, além de entender 

o público nos teatros e as multidões nas praças públicas, também são capazes 

de aportar, se não soluções, boas respostas para problemas, tais como: 

incentivar a leitura, confortar os doentes, alegrar as crianças nos orfanatos, 

trabalhar na prevenção de drogas em grupos de risco, apoiar professores nas 

questões curriculares e disciplinares, reeducar populações carcerárias, animar 

debates em treinamentos empresariais, etc (p. 87). 

Fonseca (2014) realça que o contador de histórias do século XXI despertou novamente 

a tradição das histórias e novos contadores de histórias começaram a utilizar esta 

atividade em diferentes áreas com objetivos distintos. Desta forma, usam a CH na sala 

de aula, no teatro, na televisão, na rádio, em clubes, feiras do livro, centros culturais e 

praças públicas. 

De uma maneira geral, um contador de histórias pode ser um condutor que leva os 

ouvintes a viajar com ele através de histórias, visto que ele consegue pegar numa 

história e fazer com que as pessoas vejam, sintam, riam, chorem, se arrepiem e viajem 

 
 
“Lia-na’in” (Borges, 2020, p. 419) e “katuas” (ancião) ou “ferik” (anciã) para os timorenses. (Calvacante, 
Ximenes, & Apoema, 2016, p. 156). 
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com ele. Contudo, de acordo com Matos (2014), “se não há ouvidos para escutar, para 

ver, para cheirar, o contador não realiza a sua arte” (p. 83). Ou seja, se não há o 

público para assistir não vai haver esta arte de contar histórias. 

A CH é usada em diferentes áreas com objetivos distintos, como afirmam Edosomwan 

e Peterson (s.d.). Contadores profissionais, educadores e os pais usam a CH tanto para 

ensinar o valor moral, normas da vida, valores sociais como para preservar os 

costumes históricos, aspetos culturais, identidade e promover a habilidade de escuta.  

Assim, atualmente, os professores podem usar a CH nas suas aulas, porque esta é uma 

das atividades que pode auxiliar o ensino-aprendizagem de LNM e já está introduzida 

na área de educação. Contudo, é necessário saber os seus elementos. Desta forma, 

apresentar-se-ão, de seguida, os elementos da CH e o seu reconhecimento na área da 

educação. 

1.1.2. Elementos da contação de histórias 

Contar histórias não é só saber criar um ambiente de encantamento, suspense, 

surpresa e emoção, no qual o enredo e personagens ganham vida, mas também saber 

seduzir o ouvinte para que se apaixone pela história (Mainardes, 2007). Contudo, 

atualmente, não é fácil contar uma história, uma vez que para a narrar, o narrador 

deve conhecer os elementos da CH que fazem com que ele possa levar os ouvintes 

viajar com ele e assistir a um momento mágico ou maravilhoso. Desta maneira, Nunes 

e Morelo (2019) consideram importante:  

o contador de histórias cria[r] imagens que ajudam a despertar as sensações e 

a ativar no ouvinte os sentidos […]. Assim, suas narrativas são carregadas de 

emoção e repletas de elementos significativos, como gestos, ritmo, entonação, 

expressão facial, silêncios […]. Esses elementos proporcionam uma interação 

direta com o público e implicam improvisação e interpretação (p. 91). 

Além disso, o contador deve usar o ritmo da atividade artesanal que entrelaça mão, 

voz, gesto e palavra. Por outro lado, “while the storyteller uses his/her voice and 

gesture to convey a story, the audience physically reacts to it by either squinting, 

staring or smiling, providing the storyteller with feedback on how storytelling is being 
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received” (Lucarevschi, 2016, p. 25). Desta maneira, estes elementos da CH são 

indissociáveis do contador de histórias, dado que devem ser expressados ou utilizados 

numa história pelo narrador de histórias segundo as suas características, para que 

possa chamar a atenção dos ouvintes e consiga transmitir a mensagem da história com 

sucesso. No entanto, para ter êxito na atividade de CH, é extremamente importante 

que o contador tenha um vasto repertório de histórias. Desta maneira, o contador terá 

de preparar as quatro seguintes dimensões4 de uma história: esqueleto5, músculo6, 

coração7 e alma8. Por outro lado, para a apresentação das histórias, o contador 

necessita de conhecer o espaço onde vai realizar esta atividade, os materiais de apoio 

e o público-alvo (Guimarães, Todescatto, & Apoema, 2016; Mainardes, 2007; Matos, 

2014; Nunes & Morelo, 2019).  

Desta maneira, importa colocar a seguinte questão: Para ensinar uma LNM utilizando a 

CH, é relevante que os professores conheçam os seus elementos, tenham um vasto 

repertório de histórias e estejam preparados para realizar uma CH? 

Ao longo deste trabalho, esta questão será objetivada, não só na parte teórica, mas 

também na parte prática, e a resposta a esta pergunta será dada nas considerações 

finais. 

Como a CH é uma atividade considerada comum em todo mundo, consideramos 

relevante ressaltar a utilização desta atividade na CPLP, dado que este trabalho tem 

por objetivo utilizar da CH como auxílio à aprendizagem de PLS. Para isso, apresentar-

se-á o ponto a seguir sobre a CH no contexto da CPLP. 

 

 

4 Estas dimensões foram apresentadas no curso online “Encontro com as Histórias”, pela formadora 
Clara Haddad que decorreu no dia 6 de outubro a 24 de novembro de 2020. 
5 Nesta parte elabora-se a preparação de uma história que o contador necessita de saber e requer que o 
contador estude a história que vai contar, conhecendo as personagens, ações, lugar, etc. 
6 No que toca ao músculo da história, um contador deve pesquisar sobre as histórias, por exemplo, 
sobre a sua origem. Deve conhecer a descrição física e psicológica das personagens. 
7 Relativamente ao coração da história, este ponto abarca os seguintes elementos: gestos, voz, ritmo, 
recursos e respiração. 
8  No que se refere a esta parte, trata-se da mensagem que tem numa história. 
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1.1.3. Contação de histórias realizada na Comunidade dos Países da Língua 

Portuguesa 

Considerou-se relevante dedicarmos este subponto à CH no contexto da CPLP9, já que 

esta é considerada como parte da identidade cultural de tradição oral desta 

comunidade passando-se de geração em geração, oralmente, as histórias. A este 

propósito, o escritor moçambicano Mia Couto (2009) revela: 

eu cresci nesse ambiente de mestiçagem, escutando os velhos contadores de 

histórias. Eles me traziam o encantamento de um momento sagrado. Aquela 

era a minha missa. Eu queria saber quem eram os autores daquelas histórias e 

a resposta era sempre a mesma: ninguém. Quem criara aqueles contos haviam 

sido os antepassados, e as histórias ficavam como herança divina. Naquele 

mesmo chão estavam sepultados os mais velhos, conferindo história e 

religiosidade àquela relação. Nessa moradia, os antepassados se convertem em 

deuses (p. 117). 

Tal afirmação vai ao encontro de uma contadora de histórias de Cabo Verde, Helena 

Centeio10 que afirma: 

no tempo que eu era criança em Cabo Verde não havia eletricidade e sobrava-

nos tempo à noite ao luar ou na mais completa escuridão para ouvir as 

[hi]stórias antigas. Chegavam pessoas vindas de longe que formavam rodas no 

chão para ouvirem as “[hi]stórias” contadas pela minha mãe e outras pessoas 

mais velhas da família.  

A contadora de histórias de Portugal Ana Sofia, em entrevista à RTP1 no programa 

“Agora nós”, revela que a relação que ela tem com histórias vem da família, 

lembrando-se sempre da primeira história que ouviu na infância e, por isso, quando 

 

9 No âmbito da realização deste trabalho, decidiu-se não considerar a atividade da CH na Guiné 
Equatorial, pelo menor vínculo histórico deste país com a língua portuguesa, relativamente aos outros 
países da CPLP. 
10 https://www.youtube.com/watch?v=TT811niOPQ8. Último acesso em 16/02/2021. 
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iniciou a sua carreira como narradora de contos tradicionais contou esta história11 

(2018). Além disso, Ângelo Torres “Why am I a storyteller?” (2015)12, contador de 

histórias de São Tome e Príncipe, revela que ouvia sempre histórias ancestrais na 

infância contadas por alguns familiares, afirmando que ainda as sabe.  

Luís Costa (2011), um escritor timorense, realça que “[os velhos contam] às novas 

gerações, as lendas, contos, mitos e histórias maravilhosas que povoavam o fantástico 

imaginário do povo timorense, contribuindo para manter a coesão entre os diversos 

membros da comunidade, irmanados em glórias, princípios e ideias comuns” (p. 2). 

Além disso, este escritor considera que as histórias que são contadas oralmente são 

utilizadas de maneira recorrente em Timor-Leste para passar, de geração em geração, 

a herança cultural desse povo. Desta maneira, a CH é um caminho para transmitir o 

conhecimento sobre a cultura e a tradição oral do povo timorense. Tal afirmação 

justifica-se por Timor-Leste ser um país fortemente enraizado nas suas tradições orais 

e onde, atualmente, muitas das suas línguas maternas são ágrafas, ou seja, não 

possuem uma escrita sistematizada (Guimarães, Todescatto, & Apoema, 2016), uma 

vez que no estudo de Paulino (2013), sobre a tradição oral da comunidade timorense, 

afirma que: 

nas culturas orais, as palavras têm um grande poder sobre as coisas, um poder 

que está cada vez mais relacionado com a magia; por exemplo […], a tradição 

oral ainda tem um grande peso, em todas as palavras ditas estão associadas ao 

mundo de ritualização das coisas (p. 107). 

Desta maneira, a CH é um recurso muito importante para auxiliar os discentes a 

aprender a língua portuguesa (LP) e praticá-la com diversos objetivos, como afirma um 

dos membros do grupo Haktuir Ai-knanoik (Calvacante, Ximenes, & Apoema, 2016). 

Esta atividade ocorre em duas línguas oficiais de Timor (português e tétum), quando 

realizada pelo grupo Haktuir Ai-knanoik em diversos espaços sociais (feiras do livro 

jornadas pedagógicas, simpósios) e em diferentes lugares (centro cultural e fundação 

 

11 https://www.youtube.com/watch?v=TOItf3hbylE. Último acesso em 16/02/2021.  
12 https://www.youtube.com/watch?v=0kROPAmYK2w. Último acesso em 17/02/2021.  
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oriente) sobretudo em escola (sala de aula) (Calvacante et al., 2016). Às vezes, as 

histórias são narradas em três línguas (maternas e oficiais)13. Desta forma, Guimarães 

et al. (2016) consideram extremamente importante utilizar a CH no ensino-

aprendizagem de LP neste país, referindo que deve focar-se a oralidade para vincular-

se à sua tradição oral, de modo a permitir que seus alunos reconheçam-na e 

valorizem-na, uma vez que a CH é uma atividade tão próxima dos discentes e, da sua 

vida quotidiana, ouvem sempre histórias.  

Para evidenciar que a CH ainda está muito presente na CPLP, apresentamos em anexo 

(1) um quadro com links que contêm esta atividade em LP e em língua materna (CH 

ocorrida em Timor-Leste) através de diversas formas de realização. As histórias 

apresentadas são de tradição oral, histórias universais e são publicadas na internet a 

partir de 2007 até ao ano 2021. 

Na verdade, é extremamente importante utilizar a CH no ensino-aprendizagem quer 

numa língua materna quer numa não materna devido ao facto de ser uma atividade 

universal, à tradição oral como uma marca da identidade cultural e à proximidade da 

realidade dos discentes. Desta forma, pretendemos destacar a sua importância na área 

da educação, o que será detalhado no ponto seguinte. 

1.1.4. Reconhecimento da contação de histórias na área da educação 

A CH teve sempre carácter educativo desde o seu surgimento, mas esta atividade foi 

só introduzida na área da educação quando, nos anos 80 do século XX, os contadores 

de histórias disseminaram atividades de narrativa oral14 por diversos campos da 

sociedade e levaram-nas para escolas, bibliotecas, teatros, praças públicas, seminários, 

simpósios e congressos relativos à área da educação. Ao mesmo tempo, surgiu uma 

figura de contador/a de histórias que serviu para entretenimento em eventos de arte e 

cultura e para fomentar a prática de leituras e dinamizações de bibliotecas. Este 

fenómeno recente gerou o neologismo “Contação de histórias” para designar a 

 

13 A título de exemplo, pode-se ouvir uma gravação de um conto tradicional contado pelas contadoras 
de histórias do grupo Haktuir Ai-Knanoik no link: https://www.youtube.com/watch?v=VzGO-
t1CrEE&feature=youtu.be. Último acesso em 20/02/2021. 
14 Este termo é igual à atividade da contação de histórias (Bedran, 2012). 
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narração oral (Bedran, 2012, p. 43), ou seja, para se referir ao “ato de contar/narrar 

histórias, onde há a presença de um contador/narrador que dá corpo e voz às 

narrativas” (Rossoni, 2013, p. 16).  

Os autores seguintes consideram a CH importante na área da educação15. Desta forma, 

apresentamos alguns detalhes sobre as suas considerações. 

Rossoni (2013) considera que esta atividade é uma estratégia pedagógica para 

subsidiar o ensino-aprendizagem dos conteúdos escolares, uma vez que o 

conhecimento, neste caso, provém de histórias e, quando as pessoas ouvem histórias, 

criam as suas próprias identidades e comparam as suas ideias com as de outros. Por 

outro lado, a CH é uma ferramenta que se pode utilizar para o ensino de línguas como 

afirma Atta-Alla (2012, p. 2) no artigo intitulado, Integrating language skills through 

Storytelling: “storytelling as a pedagogical strategy is not new or unique. It is one of 

the most accessible teaching tools available to all teachers, especially language 

teachers”. 

Edosomwan e Peterso (s.d.) dão conta que, na Nigéria, se usa a CH como uma 

abordagem educacional útil para facilitar a instrução e a aprendizagem dos adultos, 

especialmente na pré-alfabetização e na compreensão da história do país através da 

literatura escrita que foi contada por contadores de histórias. Por outro lado, Alkaaf 

(2017) considera que a CH pode ser usada para ensinar disciplinas escolares 

independentemente da idade. 

Tal proposta vem ao encontro do estudo de Alves (2012), cujo título é Narrativas 

Digitais nas aulas de Geografia: um estudo com alunos do 10º ano. O autor utiliza a 

narrativa digital produzida pelos alunos, na aprendizagem da Geografia, como fator de 

construção de saberes e desenvolvimento de competências. Contudo, Rossoni e 

 

15Sobre a importância da CH na área da educação escolar consultar também: Brito e Pacheco (2018). A 
educação da função imaginante: Conceitos e fundamentações para uma abordagem pedagógica da 
contação de histórias; Fonseca (2014). Utilização no ensino online de Produtos Multimédia na perspetiva 
Digital Storytelling; Machado (2015). Digital Storytelling: um olhar sobre os caminhos da arte de contar 
histórias no século XXI; Mateus et al. (2014). A importância da contação de histórias como prática 
educativa na educação Infantil. In Revista Eletrónica do Curso de Pedagogia da PUC MINAS: Pedagogia 
em Ação. 
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Felicetti (2014) consideram que a CH tem o poder de nos ensinar, de nos interessar 

profundamente, e de nos levar a pensar de forma clara, visto que ela tem como papel 

principal passar valores, habilidades e informações. Além disso, considera-se ouvir 

uma história como uma atividade com a qual o ouvinte pode aprender alguma coisa e, 

desta maneira, esta pode-se utilizar na área do jornalismo para desenvolver a 

habilidade de falar16. 

Desta forma, pode-se aprender uma LNM através desta atividade, dado que esta tem 

potencial para fomentar a imaginação dos alunos e auxiliar a aprendizagem da língua 

quer materna, quer estrangeira, de acordo com Lucarevschi (2016), Brito e Pacheco 

(2018) e Werner (2017). Seguidamente deter-nos-emos na aprendizagem de LNM 

através da CH, observando que competências se podem desenvolver através desta 

atividade. Focaremos igualmente a preparação de atividades que se desenvolvem 

através da CH (ponto 1.2). 

1.2. Contação de histórias no ensino-aprendizagem de Língua Não 

Materna 

Este subcapítulo está organizado em cinco pontos principais: no primeiro, apresenta-se 

a definição do termo língua segunda e estrangeira. Quanto ao segundo, aborda-se, em 

concreto, o lugar do conto e da lenda na atividade da CH. Já no terceiro consideram-se 

as competências que podem ser desenvolvidas através da CH. No quarto ponto incide, 

em particular, sobre a CH como atividade promotora da compreensão oral e o quinto 

ponto, trata-se de CH em formato online. 

1.2.1. Definição de Língua Segunda e Língua Estrangeira 

Ensinar uma Língua Não Materna é uma tarefa que tem ocupado, ao longo dos 

tempos, um número infinito de agentes de ensino, sempre preocupados com a melhor 

 

16 Cf. https://www.instituto-camoes.pt/sobre/comunicacao/noticias/maputo-a-arte-de-contar-historias. 
Último acesso em 20/02/2021. 
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maneira de ela ser aprendida. A LNM surge por oposição ao conceito de LM17 e 

engloba as noções de Língua Segunda (LS/L2) e Língua Estrangeira (LE). Desta forma, 

importa identificar primeiro os conceitos de L2/LS e LE para justificar a escolha do 

termo utilizado nesse trabalho.  

Apesar de LS/L2 e LE apresentarem em comum o facto de se referirem a uma língua 

aprendida depois de uma LM, ambos possuem conceitos que são muito abrangentes 

para chegar a um consenso comum na sua definição devido aos critérios que devem 

ser determinados de acordo com estatuto sociopolítico, contexto de ensino-

aprendizagem e uso da língua. Desta forma, apresentamos autores que pretendem 

estabelecer um contraste entre os dois termos.  

Tavares (2008) considera que a LS/L2 é oficial e escolar dos aprendentes, enquanto a 

LE é apenas utilizada em espaço da aula de língua. Já, Leiria (1999, p. 1) considera que 

o termo LS/L2 é aplicado para “classificar a aprendizagem e o uso de uma língua não-

nativa dentro de fronteiras territoriais em que ela tem uma função reconhecida” e o 

termo LE é aplicado para “classificar a aprendizagem e o uso em espaços onde essa 

língua não tem qualquer estatuto sociopolítico”. Exemplos ilustrativos destes dois 

termos são apresentados por Flores (2013): Johann, da Áustria, que estuda português 

em Viena e, neste contexto, ele tem o português como LE, porque esta língua não tem 

qualquer função política na Áustria. Enquanto Fidélia de Timor-Leste, ela tem o 

português como LS/L2 por viver num território no qual o português tem uma 

importante função sociopolítica.  

No que concerne ao termo da LE, Stern (1983, p. 17) afirma: “[o] termo língua 

‘estrangeira’ pode querer exprimir a relação entre a pessoa e a língua; isto é, a língua é 

‘nova’ ou ‘estrangeira/estranha’ para o indivíduo”, citado por Cardoso (2018, p. 12).  

A definição de dois termos também se constata no Quadro de Referência para o Ensino 

Português no Estrangeiro (QuaREPE). De acordo com este documento orientador, 

 

17“O conceito de Língua Materna apela ao de língua da socialização, que, por definição, transmite à 
criança a mundividência de uma determinada sociedade cujo principal transmissor é geralmente a 
família” (Grosso, Soares, Sousa, & Pascoal, 2011, p. 4). 
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considera-se LE quando “a língua não faz parte da socialização primária, estando 

subjacente uma série de princípios metodológicos”. Quanto à “LS/L2 é, não sendo 

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

socialização secundária”. Há, no entanto, alguns autores que consideram que é “Língua 

Segunda desde que os aprendentes estejam em imersão linguística, num contexto em 

contato com falantes nativos da língua que aprendem” (Grosso, Soares, Sousa, & 

Pascoal, 2011, p. 4). Além disso, de acordo com Leiria (1991), a LS/L2 é o termo geral 

que abarca aquisição em meio natural e em sala de aula. Tal afirmação conflui, em 

parte, com a ideia de Flores (2013), de que “a língua é considerada L2 se tiver estatuto 

sociopolítico no país em que vive o falante, sendo, por exemplo, uma das suas línguas 

oficiais” (p. 43). 

Após distinguirmos LS/L2 e LE, tendo em conta o contexto de aprendizagem em que se 

encontram os aprendentes de Português considerados no presente relatório de 

investigação-ação, que é a situação de uma língua oficial e escolar e de contexto de 

imersão, consideramos que o nosso público-alvo se encontrava a aprender português 

como LS/L2. Os estudantes do primeiro e do segundo semestres encontravam-se em 

imersão, num contexto em que o português é a língua oficial, e a maior parte dos 

discentes tinha família, namorado/a e amigos portugueses. Além disso, afirmavam 

gostar da língua e cultura portuguesas, ter contacto com falantes nativos deste idioma 

e estavam a trabalhar ou estudar em Portugal. Apesar dos estudantes do segundo 

semestre não terem estado em imersão completa, devido ao confinamento resultante 

da primeira vaga da pandemia Covid-19, encontravam-se no contexto de imersão e 

podiam, nuns casos, e tinham, em outros, de utilizar o português para a comunicação 

diária. 

1.2.2. Conto e Lenda na atividade da contação de histórias 

Nesta secção pretende-se evidenciar a contribuição do género narrativo conto e lenda 

para a atividade da CH no ensino-aprendizagem da LNM. Para isso, apresentamos a 

diferença entre ambos e as suas potencialidades. 
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O conto e a lenda são géneros narrativos que se podem transmitir de forma oral ou 

escrita e estão situados no campo da literatura18 oral. Desta forma, Parafita (2007) 

considera a literatura oral como uma expressão utilizada para designar um conjunto de 

textos em prosa e verso transmitidos oralmente como os contos, as lendas, os mitos, 

as adivinhas, os provérbios, as rimas infantis, etc.  

 De acordo com Dine e Fernandes (1999)  

o conto popular ou tradicional é um tipo de texto muito específico, pois trata-

se de uma narrativa que terá existido inicialmente num espaço bem definido – 

o da oralidade − mas que chega até nós, apresentando-se num suporte escrito, 

registado justamente a partir de fontes orais. (p. 11) 

Machado (2008) afirma que o registo do texto de tradição oral aconteceu devido às 

preocupações com a perda deste género narrativo. Desta maneira, este autor explica 

que um escritor que tem por base um conto tradicional e a reconta, igualmente cria a 

sua própria versão, escrevendo com uma linguagem própria ou característica do seu 

trabalho, tornando-o assim uma versão literária19.  

Machado (2008) considera que “o conto popular é sempre uma narrativa pouco 

extensa e isso tem implicações estruturais: número reduzido de personagens com 

pouca densidade psicológica e referenciais, concentração do tempo e do espaço, ação 

simples e linear” (p. 12). Por sua vez, Parafita (2007) define: 

o conto popular como um texto narrativo, curto, criado e enriquecido pela 

imaginação popular, que procura deleitar, entreter ou educar o ouvinte, que é 

geralmente ficcionado, ou então de conteúdo presumivelmente verídico sem 

que isso constitua fator relevante na avaliação do ato narrativo em si; um texto 

que tem origem anónima, faz parte da tradição oral de uma comunidade e 

reflete os mais variados sentimentos da alma do povo, os seus hábitos, os seus 

vícios, a sua índole (p. 17). 

 

18 A palavra “literatura” tem a sua origem em littera, palavra do latim cujo significado é “letra”. Desse 
modo, a literatura refere-se a um conjunto de saberes, ou habilidades, que se relacionam com a leitura 
e a escrita.  
19  O conto literário é uma narrativa que tem autor (Silva, 2012).  
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De acordo com Reis e Lopes (1998), o “conto popular tem as suas raízes não no mundo 

letrado da cultura «consagrada», oficialmente reconhecida, mas nas camadas não 

hegemónicas da população” (p. 82).  

Relativamente à definição da lenda, Parafita (2007, p. 18) considera que a lenda se 

trata de um relato transmitido por tradição oral de factos ou acontecimentos 

encarados como tendo um fundo de verdade, pelo que são objeto de crença pelas 

comunidades a que respeitam. Além disso, a lenda aborda uma temática real e 

localizada no espaço e/ou no tempo, podendo, ainda assim, incorporar elementos 

inventados e fantasiados. A lenda tem origem no registo oral e tem uma narração 

estruturada.  

Contribuindo para a definição de lenda, Reis e Lopes (1998) afirmam que “lenda 

designa uma narrativa em que um facto histórico aparece transfigurado pela 

imaginação popular […] de carácter ficcional20, que foi sendo transmitida de geração 

em geração” (p. 224). Além disso, definem lenda como uma narrativa que se propõe 

para explicar a origem ou a razão de um fenómeno de um facto geográfico. 

Na verdade, o conto e a lenda revelam desde os seus primórdios da humanidade até o 

dia de hoje uma grande capacidade do homem para fantasiar, educar e entreter 

(Fernandes, 2008). Contudo, estes apresentam uma característica diferente. Desta 

maneira, Parafita (2007) distingue o conto como produção imaginária que atravessa 

civilizações e culturas e, por isso, viaja na tradição oral entre regiões e países. 

Enquanto lenda é desprovida de uma credibilidade histórica absoluta ao nível da 

factualidade, tem sempre caracter mais vinculado à experiência, à vida e à realidade e, 

portanto, ela viaja na tradição oral de uma comunidade. Por conseguinte, os dois 

apresentam uma distinção relacionada com a ação. Desta forma, Reis e Lopes (1998) 

explicam que a ação de lenda aparece normalmente localizada no espaço ou no tempo 

e a de conto situa-se num passado indefinido e num espaço indeterminado. 

 

20 O negrito nesta citação direta é do autor. 
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O conto e a lenda são patrimónios culturais das diferentes línguas ou países e são 

contadas em narrativas populares que partilham ingredientes comuns (personagens, 

situações, etc.) ou propõem ensinamentos convergentes que une a generalidade dos 

povos e civilizações (Fernandes, 2008). Desta forma, no ensino-aprendizagem de LNM, 

Silva (2012) afirma que estes dois géneros apresentam potencialidades a três níveis: 

“cognitivo, cultural e linguístico” (p. 23).  

No que se refere ao nível cognitivo, esta atividade pode motivar os alunos quando 

ouvem estes géneros narrados pelos “professores como contadores de histórias” 

(Atta-Alla, 2012, p. 4) e pode-se levar os discentes não só a tomarem consciência das 

histórias ouvidas, mas também ao estudo destes géneros literários. No que tange ao 

nível cultural, os professores podem partilhar com os alunos estes géneros narrativos a 

fim de os discentes aprenderem a cultura que transportam e trabalham não só as 

histórias já existentes e que eles já conhecem, mas também pondo o seu imaginário a 

trabalhar outras histórias para que eles possam aprender a respeitar a cultura dos 

outros e a conhecer melhor a sua própria cultura. Quanto ao nível linguístico, podem 

partilhar histórias preparadas com a turma com vista a desenvolver a competência 

comunicativa em língua, partilhar/aprender a cultura tanto na língua-alvo como em LM 

(Silva, 2012). Além disso, explica-se que a CH pode promover uma aprendizagem 

significativa, na medida em que, para além dos conhecimentos puramente linguísticos, 

os aprendentes podem ligar tudo o que já aprenderam sobre cultura popular, no seu 

país, àquilo que estão a aprender de novo, favorecendo a aquisição da cultura 

portuguesa num quadro de interculturalidade (Silva, 2012).  

Resumindo, no âmbito da CH do ensino-aprendizagem de LNM, os professores podem 

usar estes dois géneros narrativos para contar histórias devido ao seu potencial a nível 

linguístico, cognitivo e cultural. Além disso, esta atividade pode conduzir os discentes a 

desenvolver as suas competências comunicativas na língua que estão a aprender. 

Desta forma, apresentam-se de seguida as competências que se podem desenvolver 

através da CH. 
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1.2.3. Competências desenvolvidas através da contação de histórias 

Esta parte debruça-se sobre a atividade de CH enquanto motor de desenvolvimento 

tanto da competência comunicativa em língua como da competência cultural dos 

discentes. 

O conceito de competência é, de certa forma, plurissignificativo no âmbito do ensino-

aprendizagem de LNM, pois é, às vezes, considerado como sinónimo de conhecimento, 

embora seja muito mais do que isso, visto que corresponde mais à mobilização de 

conhecimentos, que se manifestam como ações, do que apenas à aquisição de 

conhecimentos e habilidades. No domínio do Quadro Europeu Comum de Referência 

para as línguas: aprendizagem, ensino, avaliação (QECRL) (Conselho da Europa, 2001), 

as competências são definidas como:  

o conjunto dos conhecimentos, capacidades e características que permitem a 

realização de ações. As competências gerais21 não são as específicas da língua, 

mas aquelas a que se recorre para realizar atividades de todo o tipo, incluindo 

as atividades linguísticas22 e as competências comunicativas em língua são 

aquelas que permitem a um indivíduo agir utilizando especificamente meios 

linguísticos (p. 29). 

Sendo a competência comunicativa em língua composta pelas competências 

linguística23, sociolinguística24 e pragmática25, desenvolvê-las implica sempre uma 

 

21 O QECRL (Conselho da Europa, 2001) apresenta os componentes incluídos nas competências gerais 
individuais, a saber: “conhecimento declarativo (saber), competência da realização (saber-fazer), 
competência existencial (saber-ser e saber-estar) e competência de aprendizagem (saber-aprender)” (p. 
31). 
22 “[A]brangem o exercício da própria competência comunicativa em língua num domínio específico no 
processamento (receção e/ou produção) de um ou mais textos, com vista a realização de uma tarefa” 
(Conselho da Europa, 2001, p. 30). 
23 “[A] competência linguística inclui os conhecimentos e as capacidades lexicais, fonológicas e 
sintáticas, bem como outras dimensões da língua enquanto sistemas, independentemente do valor 
sociolinguístico da sua variação e das funções pragmáticas e suas realizações” (Conselho da Europa, 
2001, p. 34). 
24 “[A]s competências sociolinguísticas referem-se às condições socioculturais do uso da língua. Sensível 
às convenções sociais (regra de boa educação, normas que regem as relações entre gerações, sexos, 
classes e grupo sociais, codificação linguística de certos rituais fundamentais para o funcionamento de 
uma comunidade), a componente sociolinguística afeta fortemente toda a comunidade linguística entre 
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escolha de atividades. Para isso, é preciso, em primeiro lugar, identificar as 

competências e caracterizá-las, ativando-as mediante o desempenho de atividades 

variadas, como sublinha o QECRL (2001): 

a competência comunicativa em língua do aprendente/ utilizador da língua é 

ativada no desempenho de várias atividades linguísticas, incluindo a receção, a 

produção, a interação ou a mediação (especialmente no caso da interpretação 

ou da tradução). Cada um destes tipos de atividade pode realizar-se na 

oralidade, na escrita ou em ambas (p. 35). 

Desta maneira, a atividade escolhida para desenvolver a competência comunicativa 

em língua dos discentes é a CH, que parte da produção oral feita pelos professores. 

Desta forma, a CH deve ser tratada através de diferentes atividades para desenvolver 

não só a competência comunicativa em língua, mas também a competência cultural 

dos discentes. Para isso, apresentamos uma lista de autores que estudam em torno da 

utilização da CH para desenvolver as competências supramencionadas na 

aprendizagem de LNM, nomeadamente: Alkaaf (2017), Atta-Alla (2012), Dias e Calado 

(2011), Gomes (2008), Hibbin (2016), Paese e Pallu (2014), tumulo (2015), Werner 

(2007). 

No que tange à competência comunicativa em língua desenvolvida através da CH, Atta-

Alla (2012), no seu estudo Integrating Language Skills Through Storytelling, afirma que 

a utilização da CH pode desenvolver as competências comunicativas em língua: 

compreensão oral, expressão oral, compreensão da leitura, expressão da escrita com 

uma proposta real da atividade adequada ao nível linguístico do público-alvo. Desta 

forma, foi desenvolvido um teste26 que tem por base a CH para desenvolver as 

 
 
representantes de culturas diferentes, embora os interlocutores possam não ter consciência desse 
facto” (Conselho da Europa, 2001, p. 34). 
25 “[A]s competências pragmáticas dizem respeito ao uso funcional dos recursos linguísticos (produção 
de funções linguísticas, atos de fala) e criam um argumento ou um guião de trocas internacionais. Diz 
também respeito ao domínio do discurso, da coesão e da coerência, à identificação de tipos e formas de 
textos, à ironia e à paródia” (Conselho da Europa, 2001, p. 34). 
26 Pode-se aceder ao teste nas páginas (7-13) no seguinte link: 
https://pdfs.semanticscholar.org/0b4a/a226d6cdc426ff6c4a5a5f36fe30825e2138.pdf. Último acesso 
em 15/12/2020. 
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competências referidas através de diferentes atividades de audição, leitura, contação e 

escrita de histórias. Uma vez que, histórias apresentam uma língua contextualizada e 

criativa que utiliza o vocabulário e gramática de forma natural (Dias & Calado, 2011; 

Atta-Alla, 2012; Wajnryb, 2003). Desta maneira, os discentes são motivados para ouvir 

histórias contadas, dado que a audição de histórias fornece o input natural e 

compreensível (Lucarevschi, 2016) e, por isso, podem adquirir vocabulário novo e 

desenvolver a compreensão oral (Paese & Pallu, 2014), o vocabulário e a gramática 

(Werner, 2007). Além disso, depois de se contar histórias, pode-se realizar atividades 

de produção oral e compreensão oral. Desta maneira, pede-se aos discentes para 

lerem histórias ouvidas e apresentarem as suas histórias escritas para poderem 

desenvolver a escrita (Alkaaf, 2017) e a fala, a audição e a leitura (Atta-Alla, 2012; 

Lucarevschi, 2016; Hibbin, 2016). 

Da mesma forma Gomes (2018), em storytelling: contando histórias, aprendendo 

inglês, utiliza diferentes etapas de trabalho para contar histórias com o intuito de 

desenvolver compreensão oral. A primeira é contar uma história sem auxílio de 

recursos audiovisuais e os discentes ouvem-nas. Já na segunda etapa, pergunta-se aos 

alunos sobre a história contada: título, resumo da história, personagens e tempo. Na 

última, conta-se ou lê-se uma história com suporte visual. 

Herron et al. (2006), por sua vez, investigaram o uso do vídeo baseado em histórias em 

comparação com um programa baseado em textos para aulas de LNM e concluíram 

que os aprendentes conseguiram desenvolver melhor a compreensão oral e 

conhecimento de gramática com o uso de vídeos baseados em histórias, corroborando 

a ideia de fazer uso do vídeo para a melhoria da performance linguística (citado por 

Tumulo, 2015, pp. 104-105). 

No que se refere à competência cultural desenvolvida através da CH, os discentes não 

só aprendem uma língua, mas também uma cultura, uma vez que “a língua não pode 

estar dissociada de aspetos culturais” (Pinto, 2013, p. 60), Desta maneira, as histórias 

escolhidas para contar devem respeitar alguns critérios, visto que estas ensinam e 

mostram a diversidade cultural, promovem o entendimento, o respeito e a tolerância 

por outras culturas e a empatia pelos outros e abrem caminho para que todos 
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desenvolvam uma atitude mais positiva para com a diferença (Osório, 2012). Desta 

forma, os professores preparam atividades que podem levar os aprendentes a 

refletirem sobre a sua cultura no seu país e partilharem-na em sala de aula através de 

histórias. Desse modo, os alunos podem perceber melhor a sua cultura e adquirir a da 

língua-alvo, dado que histórias apresentam uma linguagem contextualizada e revelam 

acontecimentos de uma determinada sociedade. Da mesma forma, Atta-Alla (2012) 

realça que a CH é eficaz para promover, na sala de aula, a diversidade dos alunos de 

diferentes origens culturais, religiosas e linguísticas. Esta atividade aprimora a 

consciência e a compreensão das diferentes culturas dos discentes, aumenta a 

afetividade dos alunos e nutre as suas imaginações. 

Em suma, a CH é uma atividade relevante para o desenvolvimento das competências 

comunicativas em língua e para a partilha/aquisição de conhecimento cultural que se 

pode realizar através de diversos tipos de atividades linguísticas. Além disso, a CH é 

uma atividade que é realizada oralmente pelos professores, portanto, enquadra-se nas 

atividades da compreensão oral (CO). Importa então objetivar a CO, o que será feito na 

secção seguinte. 

1.2.4. Contação de histórias como atividade de compreensão oral 

Neste subponto pretendemos identificar a importância da utilização da CH como 

atividade de CO no ensino-aprendizagem de LNM, visto que foi utilizada na prática-

pedagógica (apresentada de seguida no Capítulo 2) como atividade da CO para 

desenvolver as competências comunicativas dos alunos. Desta maneira, apresentamos 

o significado, as características, os processos e estratégias da CO. 

A CO é “compreender el mensaje, y para hacerlo debemos poner en marcha un 

proceso cognitivo de construcción de significado y de interpretación de un discurso 

pronunciado oralmente” (Cassany, Luna, & Sanz, 2003, p. 101). Além disso, a CO é uma 

competência que se usa todos os dias, portanto, ela desempenha uma função muito 

relevante na vida diária (Bagão, 2014). Desta maneira, esta competência ganha mais 

percentagem na comunicação no dia a dia do que outras “compreensão oral 45%, 

expressão oral 30%, compreensão da escrita 15% e expressão da escrita 10%” 
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(Renukadevi, 2014, p. 60). A CO tem uma percentagem mais elevada devido à 

utilização diariamente, como defende Cassany et al. (2003, p. 97), uma vez que “la vida 

cotidiana nos ofrece muchas más posibilidades de escuchar que de hablar”, pelo que 

faz todo o sentido, numa abordagem comunicativa do ensino-aprendizagem de 

línguas, “restituir la relevancia que merecen las habilidades orales y su estudio” 

(Cassany et al., 2003, p. 97). Da mesma forma, a CH é uma atividade que se ouve e se 

utiliza todos os dias e apresenta um contexto natural no enquadramento de LNM 

(Atta-Alla, 2012). 

Por outro lado, a CO é uma das competências que contribui para o desenvolvimento 

das competências comunicativas, a par de outras, nomeadamente a expressão oral, a 

compreensão da leitura e a expressão escrita (Renukadevi, 2014; Rost, 2001). Além 

disso, pode-se ensinar elementos linguísticos, pragmáticos, situacionais e culturais 

através da atividade da CO (Bagão, 2014). 

O QECRL (Conselho da Europa, 2001) realça o seguinte sobre as atividades de 

compreensão oral: 

o utilizador da língua como ouvinte recebe e processa uma mensagem (input) 

produzida por um ou mais locutores. As atividades destacadas são: ouvir 

anúncios públicos (informações, instruções, avisos, etc.); ouvir os meios de 

comunicação (rádio, TV, gravações, cinema); ouvir ao vivo como membro de 

um auditório (teatro, reuniões públicas, conferências, espetáculos, etc.); ouvir 

uma conversa lateral, etc. (p. 102). 

A CO é uma das competências mais difíceis de se realizar no contexto comunicativo (na 

aprendizagem de uma língua e na comunicação diária), como destaca Renukadevi 

(2014, p. 60) – “listening, unlike the other language skills, is felt comparatively much 

difficult by the learners” –, uma vez que, no momento da comunicação, o ouvinte deve 

estar atento e ouvir as mensagens transmitidas, devendo esforçar-se por distinguir as 

mensagens importantes das acessórias. Nessa situação, o ouvinte deve manter-se 

numa espécie de estado de alerta, a fim de compreender com eficácia o conteúdo da 

mensagem, tal como ressalta Caballero de Rodas (2001, p. 267): “Un estado de 
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“alerta”, a fin de percibir el mayor número de señales y datos significativos, y pensar 

continuamente para poder interpretar con eficacia el contenido del mensaje que está 

oyendo” (citado por Ferreira, 2012, p. 10). Além disso, segundo Ur (2013, p. 15), “[t]he 

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

is a vitally important one for effective listening in a communicative situation”.  

Ao realizar a CH como atividade da CO no ensino-aprendizagem da LNM, é relevante 

utilizar-se as três estratégias (metacognitivas27, cognitivas28 e sócia-afetivas29) para ter 

sucesso na realização desta atividade (Bagão, 2014, p. 22). Desta forma, é necessário 

recorrer-se também os dois processos: bottom-up30 e top-down31 (Renukadevi, 2014; 

Rost, 2001) para garantir o êxito desta atividade. No que tange ao bottom-up, 

Renukadevi (2014) afirma que este é baseado/centrado no texto em que os ouvintes 

utilizam conhecimento linguístico para compreender a informação. Desta forma, usa-

se este processo para focar em elementos específicos no decurso da audição e 

reconhecer padrões no modo como as palavras estão organizadas. No que diz respeito 

ao top-down, este processo é centrado no ouvinte e é usado para identificar a ideia 

principal, antecipar, inferir e resumir. 

Para a realização de atividade da CO através da CH com vista a desenvolver a 

competência da CO dos discentes, é necessário perceber as cinco escalas apresentadas 

no QECRL (Conselho da Europa, 2001) para a avaliação desta competência: 

“compreensão do oral geral32; compreensão da interação entre falantes nativos; 

audição ao vivo como membro de um auditório; audição de anúncios e de instruções; 

audição de meios de comunicação áudio e de gravações” (p. 102).  

 

27 “Metacognitivo: planificar, monitorizar ou avaliar o sucesso de uma atividade de aprendizagem” 
(Field, 2009, p. 294). 
28 “Cognitivo: operar diretamente sobre a informação ouvida e manipulá-la para incentivar a 
aprendizagem” (Field, 2009, p. 294). 
29 “Sócia-afetivas: interagir com outra pessoa para auxiliar a compreensão” (Field, 2009, p. 294). 
30 “‘[B]ottom-up’ processing (in which listeners attend to data in the incoming speech signals)” (Rost, 
2001, p. 7). 
31 “‘Top-down’ processing (in which listeners utilize prior knowledge and expectations to create 
meaning)” (Rost, 2001, p. 7). 
32 Pode-se ver, no QECRL (2001, p. 103), a escala da compreensão do oral geral com os respetivos níveis. 
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Além disso, a realização da CH como atividade de CO, podem-se utilizar diferentes 

tipos de tarefas, como descreve Pastor Villalba (2009): “hay muchas técnicas que 

podemos utilizar para medir la comprensión oral como son: la selección múltiple, los 

ítems dicotómicos (verdadero/falso), las preguntas de respuesta corta, las de 

respuesta larga, el relleno de huecos, la transferencia de información, tomar notas, la 

transcripción, etc” (p. 17). Da mesma forma, Dias e Calado (2011, p. 3) consideram 

relevante desenvolver:  

a) vocabulário básico, explícito ou sugerido pelas imagens; b) estruturas-

modelo que poderão auxiliar a produção oral ou escrita; c) um questionário 

que visa orientar a construção da história; d) um momento para reunir todas as 

etapas de construção e contar a história. 

Ao realizar a CH como atividade de CO, em que o professor é considerado como 

contador de histórias que produz oralmente e serve de modelo para depois os alunos 

reproduzirem ou contarem também as suas histórias, é extremamente pertinente 

tomar em consideração a dificuldade linguística dos discentes. Além disso, para a 

preparação das atividades relacionadas com a CH, para desenvolver competências 

comunicativas em língua dos discentes, é relevante recorrer a estratégias e processos 

associados à CO. O mesmo se aplica tanto à CH presencial como à online. De seguida, 

apresentar-se-á um ponto sobre a CH online.  

1.2.5. Contação de histórias de formato online 

A CH é uma atividade que tem estado sempre presente na vida humana desde o seu 

surgimento (Alves, 2012; Pinho, 2012) e, de uma maneira semelhante, a tecnologia, 

hoje em dia, não se pode dissociar da vida humana. Por outras palavras, “os meios 

tecnológicos estão presentes na nossa vida cotidiana” (Beefun, 2006, p. 475), uma vez 

que, na atualidade, segundo Beefun (2006):  

as tecnologias de informação e comunicação revelam-se como uma ferramenta 

bastante poderosa no domínio da educação. Como qualquer outro fator de 

mudança, este também não tem sido sempre bem aceite. Pouco a pouco, os 

agentes educativos vão percebendo que não se pode ignorar a utilidade desta 
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ferramenta e que é preciso aprender a dominá-la para poder tirar o máximo de 

benefícios que ela possibilita como meio de gestão, comunicação, pesquisa ou 

produção (p. 475). 

Atualmente, não se pode negar a importância da tecnologia no domínio da educação 

no contexto da pandemia COVID-19, pois é uma ferramenta que tem auxiliado 

bastante os professores e discentes para dar continuidade à construção/partilha de 

conhecimento. Desta forma, “a integração da TIC no contexto de educação pode 

resultar em vários paradigmas de ensino/aprendizagem tais como: E-learning (just 

online), Blending Learning, Internet: recurso de aprendizagem” (Beefun, 2006, p. 477). 

Oliveira e Corrêa (2020), em Ensino de língua portuguesa com a mediação das 

tecnologias digitais em tempos de pandemia, consideram que a escolha de uma 

modalidade deve estar em conformidade com a situação atual. Isto é “a partir da nova 

realidade de isolamento social, aulas síncronas e atividades assíncronas passaram a ser 

novo real educacional, o que implica no uso da mediação por computadores ou 

dispositivos móveis” (p. 253). Desta forma, os discentes e os professores precisam de 

ter uma plataforma escolhida para efetuar o ensino-aprendizagem e devem estar 

preparados para lidar com ela. 

Desta maneira, perante a constante evolução tecnológica, Bussato (2011, p. 25) 

considera relevante “o contador de histórias manter[-se] vivo, ativo, desafiando as 

novas tecnologias e apropriando-se delas com a sua arte de narrar” para o ensino-

aprendizagem de LNM (citado por Luciano, 2014, p. 92).  

Por outro lado, estas modalidades tecnológicas podem ser utilizadas na CH como uma 

nova visão do mundo e de construção de experiências, principalmente na 

aprendizagem de LNM, servindo como uma ferramenta a que se pode recorrer para 

contar histórias (Luciano, 2014).  

No âmbito do ensino-aprendizagem de LNM, pode-se utilizar a atividade da CH 

mediante destas ferramentas tecnológicas. Contudo, os professores e discentes 

necessitam de ter um domínio não só das competências comunicativas que vão 

trabalhar e adquirir, mas também das competências tecnológicas. À propósito desta 
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última competência, o Quadro Europeu de Referência para a Competência Digital 

(DigComp) (Lucas & Moreira, 2017) apresenta cinco áreas de competências com uma 

série de competências que estão relacionadas para o desenvolvimento da 

competência digital, a saber: “informação, comunicação, criação de conteúdos, 

segurança e resolução de problemas” (p. 3).33  

É relevante os professores e discentes saberem que este tipo de aprendizagem tem 

um formato diferente, ou seja, não é feita em presença ou situação de face a face, mas 

existe sempre a possibilidade de trocar opiniões ou tirar dúvidas com alguém que está 

fisicamente distante. Para isso, podem-se adotar formas de ensino online que 

envolvam uma “inter-relação [que] pode ser síncrona ou assíncrona se feita em tempo 

real ou em diferido” (Beefun, 2006, p. 477). 

A CH pode ser realizada através do ensino online de forma síncrona ou assíncrona. De 

forma síncrona, pode-se contar histórias de maneira semelhante ao que se faz numa 

aula presencial, porém, ainda se mantenha o contacto direto com o público através do 

ecrã de um computador, a diferença reside no corpo e no espaço (i.e. a CH mediada 

por recursos tecnológicos impõe um distanciamento entre o corpo do contador de 

histórias e os alunos) (Bussato, 2015). Na CH realizada de forma assíncrona, os 

discentes ouvem histórias gravadas enviadas pelos professores com o objetivo de levar 

à realização de atividades para desenvolver competências comunicativas em língua. 

Desta forma, os discentes trabalham autonomamente, mas sempre com apoio dos 

professores para resolver eventuais problemas relacionados com o trabalho. Contudo, 

isso implica uma mudança nos processos de ensino, como afirma Beefun (2006, p. 479) 

“uma integração das TIC no ensino/aprendizagem leva a uma mudança dos papéis dos 

agentes educativos. Se de um lado ao aluno é atribuído um papel mais participativo, 

mais autónomo e, por conseguinte, mais responsável, aos professores é pedido um 

papel de orientador, de guia e de facilitador”.  

 

33 Para entender melhor estas áreas de competência apresentadas e uma série de competências 
relacionadas, pode-se consultar o Quadro Europeu de Referência para a Competência Digital (DigComp) 
(Lucas & Moreira, 2017, pp. 3-28). 
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Desta forma, os papéis de professores e alunos nesta abordagem do ensino online 

passam a ser distintos dos que tinham no ensino com aulas presenciais. Os docentes 

devem assumir o papel de orientador e auxiliar ou ajudar os alunos a realizarem as 

atividades propostas de forma autónoma, o que implica que os professores possam ter 

de disponibilizar muito tempo para acompanhar os discentes na realização das 

atividades propostas. 

Contar histórias online implica algumas mudanças não só da preparação dos 

professores, mas também do controlo das atividades. Relativamente à primeira, os 

docentes podem ter uma sobrecarga na preparação da aula relativamente ao 

presencial, uma vez que precisam de colocar atividades/matérias de aula na 

plataforma de trabalho antes ou depois da aula e devem estar disponíveis para 

acompanhar os alunos em outros recursos (Google Classroom, E-mail, WhatsApp entre 

outras) para a realização de trabalhos. Além disso, precisam de colocar vídeo ou áudio 

de histórias gravadas em vez de contarem em direto, se tiverem problemas relativos à 

internet. Quanto à segunda, os professores, no momento da CH, não podem controlar 

a compreensão oral dos discentes fisicamente, porque ao contar online, 

independentemente das ferramentas utilizadas, não podem estabelecer o contacto 

visual e físico com todos os aprendentes. Por outro lado, podem acontecer problemas 

relacionados com o funcionamento da internet ou com a qualidade do som, o que 

pode dificultar a compreensão oral dos alunos.  

Atualmente, há muitas formas de incorporar a atividade de CH no ensino-

aprendizagem de LNM, utilizando recursos digitais ou tecnológicos para incorporar a 

maneira de contar de acordo com as necessidades tanto dos discentes como dos 

professores. Tal como afirma Tumolo (2015, pp. 101-102) os “recursos digitais foram 

incorporados à contação de histórias, resultando no que tem sido chamado de 

Contação de Histórias Digitais, isto é, a prática de se contar histórias usando recursos 

digitais”. Além disso, este autor considera que histórias digitais podem ser definidas 

como um recurso digital que contém “alguma mistura de imagens digitais, texto, 

narração oral gravada, videoclipes, e/ou música, com tempo de duração entre 2 a 10 

minutos” (p. 102). No entanto, a CH que se pretende abordar aqui não é CH digital, 
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mas a CH transmitida oralmente com recurso a uma plataforma online. É importante 

não confundir contar histórias em salas de aula online e contar histórias digitais. A 

primeira significa que se conta histórias usando gesto, voz e expressão facial 

naturalmente, ao passo que a segunda “é a inclusão de recurso multimédia” (Alves, 

2012, p. 45) ou “é uma ferramenta muito flexível que se pode adaptar a quase todas as 

temáticas e tecnologias. Além disso é uma combinação criativa de imagens e som que 

permite a produção de recurso pedagógicos com grande potencial para o ensino-

aprendizagem” (Pinho, 2012). Desta forma, a CH utilizada neste estudo refere-se à CH 

em aulas online.  

Em geral, a CH é uma atividade de CO e pode realizar-se de duas formas: online e 

presencial para desenvolver as competências comunicativas dos aprendentes em 

conformidade com o nível, contexto e objetivos ou planos de uma instituição. 

Apresentar-se-á seguidamente um ponto sobre a CH na aula de PLS. 

1.3. Contação de histórias na sala de aula de Português Língua Segunda 

Apresentam-se, neste subcapítulo, três pontos pertinentes: preparação da atividade 

de CH, realização de atividades de CH e atividade da CH nos documentos reguladores e 

nos manuais de PLNM. 

No âmbito do ensino-aprendizagem de PLS mediante a CH, é imprescindível os 

professores escolherem histórias adequadas ao nível dos discentes que sejam ricas em 

recursos da língua para o desenvolvimento das competências comunicativas em língua 

nos alunos; é partindo destas competências que os aprendentes podem solucionar os 

seus problemas relativos à LP. A CH que se implementa nesta investigação-ação é por 

via oral, ou seja, expressa-se oralmente de modo performativo. No entanto, 

apresenta-se, às vezes, difícil de realizar na sala de aula se não houver uma preparação 

e planificação articulada com o nível dos discentes. Desta forma, para realizar esta 

atividade, em primeiro lugar, os professores necessitam de conhecer o contexto em 

que acontece o ensino-aprendizagem; a programação do curso; os objetivos, as 

necessidades e o nível dos discentes; as histórias com potencial pedagógico para 

depois escolherem uma; estratégias e exercícios diversificados. Em segundo lugar, os 
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docentes precisam de ter competências para planificar aulas, gerir atividades e fazer 

avaliação. Além disso, “têm de fazer face à imprevisibilidade de experiências 

vivenciadas na sala de aula, investigando a partir da ação, acionando os processos de 

aprender a ensinar, e tomando consciência do que é ensinar a sua língua a falantes de 

outras línguas, atitudes que os integram no grupo de professores reflexivos” (Grosso, 

2006, p. 263). Desta maneira, apresentamos a seguir a preparação da CH no ponto 

1.3.1. 

1.3.1. Preparação de atividades da contação de histórias 

Neste subponto, pretendemos apresentar as competências que os professores 

precisam de ter para a preparação da CH e para a produção de atividades diversas 

partindo da CH com vista a desenvolver competências comunicativas em língua dos 

discentes. 

Ao realizar a CH na sala de aula, é imprescindível que os professores tenham 

competências para desenvolver esta atividade e usem estratégias adequadas para a 

preparação da CH e produção de atividades e materiais diversificados para 

desenvolver uma determinada competência dos discentes. Desta forma, os 

professores necessitam de ter “as competências gerais (conhecimento declarativo, 

competências da realização, da existencial e de aprendizagem), de ensino, em 

multimédia e comunicativa (competências linguística, sociolinguística, pragmática, 

cultural, sociocultural e intercultural)” como afirma (Afonso, 2006, p. 460).  

É fundamental que os docentes façam uma planificação e tenham em consideração a 

sequenciação para contar histórias e a preparação dos materiais didáticos. Além disso, 

para que se conte bem uma história, é relevante pensar na posição dos professores 

para se fazerem visíveis, para os alunos ouvirem e virem bem as histórias narradas. 

Além disso, deve pensar-se em materiais didáticos, pois “para começar a aprender 

[LNM] os alunos precisam de munir-se de bons materiais. Para isso, os docentes 

devem ter em conta as seguintes situações: - seleção cuidadosa dos manuais, - 

materiais complementares adequados, -atrativos, -funcionais” (Azenha, 2000, p. 7). 

Por sua vez, Bizarro (2008, p. 358) realça que os materiais que vão servir de base para 
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o desenvolvimento de atividades (receção, produção, mediação e interação) têm de 

ser variados e adequados às necessidades de formação dos aprendentes. Por 

conseguinte, Azenha (2000) realça que “é importante trabalhar com documentos 

autênticos, visto que esse tipo de documento vai ao encontro a curiosidade natural 

dos discentes” (p. 13). Nesse sentido, a CH é considerada como um material autêntico, 

visto que os professores contam histórias oralmente e utilizam outros objetos alusivos 

às histórias de forma a facilitar a CO dos discentes. 

Por outro lado, importa aos professores tomarem consciência da relevância da seleção 

de temas propostos, assim como da sua variedade, ou seja, a escolha de histórias deve 

referir-se a um tema interessante ou a um dia histórico/marcante para suscitar 

curiosidade dos alunos. Desse modo, escolha-se um tema que possa levar a um 

subtema e até mais concretamente às histórias, mas é sempre preciso ter em conta as 

necessidades comunicativas dos aprendentes (Lucarevschi, 2016).  

É muito pertinente que os docentes tenham em consideração que quaisquer histórias 

que usem têm como objetivo levar à aprendizagem não só da língua, mas também da 

cultura que está por trás destas histórias (Lucarevschi, 2016; Atta-Alla, 2012). 

Adicionalmente, “o[s] professor[es] devem, também, escolher histórias de que gostem 

e que os motivem, pois se não o fizerem toda a atividade está em risco” (Osório, 2012, 

p. 40).  

Relativamente à preparação de histórias que se vão contar, é importante que os 

docentes averiguem com cautela as histórias escolhidas, podendo seguir as seguintes 

fases: pesquisar as histórias; verificar se as histórias têm um tema interessante; avaliar 

os recursos linguísticos presentes nas histórias; estudar as histórias; ver as palavras 

difíceis e construção frásica segundo o nível dos alunos; fazer a planificação da aula ou 

guião da aula; preparar os materiais didáticos; treinar e praticar as histórias. No 

mesmo sentido Mainardes (2007) realça que, para contar uma história, “o contador 

deve: 1. estudar a história; 2. sentir a história; 3. ter o domínio completo sobre o texto; 

4. acredita[r] na história” (pp. 9-10). Por outro lado, pode-se ter em consideração as 
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características das histórias e a forma como se contam, em cinco aspetos: linguístico34, 

explicitação35, organização36, conteúdo37 e contexto38” (Pastor Villalba, 2009, pp. 21-

22). 

Na realização desta atividade, é extremamente pertinente pensar-se numa estratégia 

adequada para pôr os alunos a trabalharem individualmente, em pares ou em grupo, 

de acordo com objetivos traçados (Pastor Villalba, 2009). 

Partindo do pressuposto de que a CH oferece muitas possibilidades para desenvolver 

com os alunos as várias competências comunicativas em língua e a competência 

cultural, é extremamente relevante perceber como realizar efetivamente a CH. Desta 

forma, apresentamos no ponto seguinte algumas considerações em torno desse 

aspeto. 

1.3.2. Realização da atividade da contação de histórias 

A planificação da atividade de CH, segundo Brito e Pacheco (2018, pp. 54-56; Alkaaf, 

2017, p. 6) deve contemplar três momentos, a saber: “antes, durante, depois das 

histórias”. Contudo, como esta atividade se enquadra na CO, podemos considerar 

estes três momentos como pré-audição, audição e pós-audição, e será desta forma 

que no Capítulo 2 serão designados os três momentos da planificação de atividades de 

CH.  

Alkaaf (2017, p. 6) descreve estes três momentos da realização da atividade de CH: 

 

34 Este aspeto refere-se a: maneira de falar/contar, fazer pausas, pronunciar bem as palavras, utilizar 

vocabulário em comum, fazer a entoação, utilizar pronomes simples (Pastor Villalba, 2009, pp. 21-22). 
35 Trata-se da maneira como expressar as frases e a repetição das frases (Pastor Villalba, 2009, pp. 21-

22). 
36 No que se refere a este componente, aborda-se a apresentação dos pontos pertinentes, como a 

descrição de forma linear de informação (Pastor Villalba, 2009, pp. 21-22). 
37 No que toca a este elemento, expressa-se de forma clara o conteúdo apresentado para que os 

ouvintes consigam identificar o assunto ou conteúdo elaborado. (Pastor Villalba, 2009, pp. 21-22). 
38 Relativamente a este item, é relevante conhecer o contexto para preparar histórias relacionadas com 

o público-alvo. (Pastor Villalba, 2009, pp. 21-22). 
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Pre-storytelling stage39: Before telling the story, the following pre-activities 

were conducted: pictures and asking learners warm-up questions related to the 

story. 

During storytelling stage: In this stage, the teacher uses different voice pitches 

in order to tell the story, as well as various stress and intonation patterns. 

Sometimes, she/he may be able to imitate certain voices in the story […] In 

addition, the teacher asks some stimulating questions and asks the learners to 

participate in some activities such as role-playing, writing and drawing. Finally, 

the teacher expects that the learners do some homework. 

Post-storytelling stage: In this stage, the teacher uses consolidation activities 

such as: evaluation of writing activities. 

No entanto, podem-se utilizar os elementos lúdicos da língua como adivinhas e 

provérbios, entre outros, antes de contar histórias (Mateus at al, 2014). No momento 

de CH, os professores ou os alunos contam histórias e, pós-atividade, trabalha-se a 

gramática, a leitura, a escrita, a exposição oral e o vocabulário (Lucarevschi, 2016; 

Atta-Alla, 2012). 

Guimarães et al. (2016) consideram relevante antes de contar histórias, os docentes 

organiza[rem] a turma em semicírculo (meia-lua) e explicar a importância da atenção e 

da escuta para que seja um momento realmente prazeroso e de aprendizado para 

todos/as” (p. 43). Desta forma, apresentam uma canção ou jogo de adivinhas na parte 

de pré-audição com vista a chamar a atenção dos discentes, criar um espaço silencioso 

e preparar os alunos para ouvir as histórias. Na parte da audição, os professores-

contadores de histórias contam histórias de forma clara, compreensível e utilizam os 

gestos, a voz e a maneira de olhar. Depois de realizar esta parte, estes devem 

perguntar aos discentes se eles perceberem a história narrada. Se não a perceberem, 

os docentes devem contá-la de novo. Também Mainardes (2007) realça que, no 

momento da CH, os professores-contadores devem olhar para a plateia; falar de forma 

 

39 O negrito nesta citação direta é do autor. 
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clara e agradável; ser comedidos nos gestos. Na parte de pós-histórias, Guimarães et 

al. (2016) pretendem que se crie uma conversa com os alunos sobre a parte da história 

das quais gostam mais e se já conhecem a história contada. Após isso, pede-se aos 

aprendentes para prepararem uma história e apresentarem-na à turma, com vista a 

desenvolver a compreensão oral, expressão oral e partilha cultural. 

Na realização desta atividade, os professores devem estar orientados ou preparados 

não só para contar histórias, mas também para realizar atividades em fases. Desta 

maneira, os docentes necessitam de uma lista de verificação que possa norteá-los para 

a preparação de histórias e orientá-los para transmitir histórias de uma forma clara, 

compreensível, atrativa e adequada ao nível dos alunos. Além disso, através desta lista, 

podem cumprir escrupulosamente os elementos da CH e ter domínio das histórias. 

Apresenta-se uma lista de verificação que possa ajudar professores a contarem melhor 

histórias no seguinte quadro. 

Quadro 1 – Uma lista de verificação para orientar professores a contar histórias 

 Sim Não 

Domino histórias (início, meio e fim)   

Domino o esqueleto das histórias   

Conheço o papel do contador de histórias   

Transmito a mensagem das histórias   

Uso elementos da contação de histórias: 

● Voz 

  

● Maneira de olhar   

● Gestualidade 
 

  

● Expressão facial   

● Repetição 
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● Ritmo   

Uso a linguagem de acordo com o público-alvo   

Dou instrução de forma clara   

  Lista de verificação adaptada de Mainardes (2007), Matos (2014), Rossoni e Felicetti 

(2014) para contar histórias. 

No momento da realização de CH, os alunos estão expostos a input ou ouvem muitas 

repetições de palavras e estruturas frásicas novas que, às vezes, podem suscitar 

dificuldades para a compreensão de histórias. Desta forma, Gómez (2010) afirma que 

os docentes devem introduzir ou rever novo vocabulário primeiro e utilizar imagens, 

gestos, entoação de voz e expressão facial para facilitar a compreensão de histórias e 

as novas palavras. Na parte de audição de histórias, Nunes e Morelos (2019) dão 

oportunidade aos alunos para apresentarem as suas histórias escolhidas em sala de 

aula com propósito de melhorar a expressão oral, mas antes de as apresentarem, eles 

devem prepará-las. No momento da apresentação, enquanto os outros colegas 

observam apresentação e usam uma grelha40para depois darem feedback aos colegas. 

Os professores controlam a turma para que todos os aprendentes estejam a assistir à 

apresentação para fazerem comentários de acordo com uma grelha preparada sobre 

atuação de colegas no final da apresentação. Já na parte de pós-audição, trabalha-se a 

parte da gramática.  

Atta-Alla (2012) considera importante ao utilizar a atividade de CH na sala de aula de 

PLS que os professores planifiquem bem as instruções para todas as atividades e 

deem-nas também de forma clara.  

Em suma, ao realizar a CH, os docentes de PLS enquanto são considerados como os 

contadores de histórias, têm de realizar esta atividade em três fases: pré-audição, 

audição e pós-audição, recorrendo a diferentes estratégias e tarefas de acordo com os 

objetivos estabelecidos e a planificação. Desta maneira, importa consultar os 

 

40 Pode-se ver esta grelha no artigo de Nunes e Morelo (2019, p. 96).  
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documentos reguladores do ensino-aprendizagem e os manuais de PLNM sobre a 

criação de atividades de CH para desenvolver competências comunicativas em língua 

junto dos alunos. Para isso, o ponto a seguir debruçar-se-á sobre estes dois tipos de 

documento. 

1.3.3. Contação de histórias nos documentos reguladores (QECRL, QuaREPE e 

Referencial Camões) e nos manuais do Português Língua Não Materna  

Os três documentos orientadores mencionados no título desta secção (QECRL, 

QuaREPE e Referencial Camões) são utilizados para nortear o ensino-aprendizagem de 

PLNM em diferentes contextos, sendo, no entanto, complementares, descrevendo 

diversas atividades que podem ser utilizadas para o desenvolvimento tanto das 

competências gerais como comunicativas em língua, junto dos aprendentes. Desta 

forma, pretende-se apresentar neste subponto a atividade de CH nesses documentos, 

bem como em manuais didáticos de PLNM.  

O QECRL (2001, p. 88) considera que “os usos artísticos e criativos da língua são tão 

importantes por si mesmos como do ponto de vista educativo. As atividades estéticas 

podem ser produtivas, recetivas, interativas ou de mediação (ver 4.4.4.), e podem ser 

orais ou escritas”. Os exemplos apresentados são: 

• o canto41 (canções de embalar, cancioneiro popular, canções pop, etc.); 

• a reescrita ou o reconto de histórias, etc.; 

• a audição, a leitura, a escrita ou a narração oral de textos criativos (histórias, 

rimas, etc.), incluindo textos audiovisuais, banda desenhada, fotonovelas, etc.; 

• representação de peças de teatro escritas ou improvisadas, etc.; 

• a produção, a receção e a representação de textos literários, p. ex.: ler e 

escrever textos (contos, novelas, romances, poesia, etc.); representar em/ 

assistir a recitais, peças, ópera, etc. (pp. 88-89). 

 

41 O negrito nesta citação direta é destacado pela relatora para apesentar as atividades que vão ao 
encontro da atividade de CH.  
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A CH faz parte de usos estéticos da língua, uma vez que esta atividade é uma arte que 

pertence à vida humana, utilizando diversas vozes, maneira de olhar que estabelece o 

contacto com o público, os gestos variados que completam uma ação de uma 

personagem para facilitar a compreensão do público e o silêncio que leva o público a 

refletir e imaginar sobre a ação numa história. Desta forma, no ensino-aprendizagem 

de PLS, a CH pode ser utilizada como uma das atividades extremamente relevantes 

para levar os discentes a aprender a língua em questão. 

O QECRL (2001) fornece a escala de “monólogo em sequência: descrever uma 

experiência” em que se refere nos descritores dos níveis C1, B1 e A2 que os alunos são 

capazes de contar histórias: no nível C1 “[…] é capaz de fazer descrições e narrativas 

elaboradas, integrar subtemas, desenvolvendo questões específicas e concluindo de 

forma apropriada” (p. 92). Já no nível B1:  

[…] é capaz de relatar com fluência uma narrativa ou de fazer uma descrição 

simples como uma sequência linear de tópicos […]. É capaz de relatar 

pormenores de ocorrências imprevisíveis, p.ex.: um acidente. É capaz de contar 

a intriga de um livro ou de um filme e de descrever as suas próprias reações 

[…]. É capaz de descrever acontecimentos, reais ou imaginários. É capaz de 

contar uma história (p. 92). 

Finalmente, quanto ao nível A2 “é capaz de contar uma história ou de descrever algo, 

fazendo uma lista de tópicos” (p. 92).  

Além disso, o QECRL (2001), na competência discursiva42, apresenta na escala de 

desenvolvimento temático, o descritor do nível A2 “é capaz de contar uma história ou 

de descrever algo como uma simples lista de informações” (p. 177).  

No que se refere à atividade de CH no QuaREPE Tarefas, Actividades, Exercícios e 

Recursos para a Avaliação (Grosso, Soares, Sousa, & Pascoal, 2011, pp. 31-40), este 

documento apresenta a atividade de CH desenvolvida mediante imagens para o 

desenvolvimento de competências de expressão oral e expressão escrita e estas são 

 

42 É a capacidade que o utilizador possui para organizar frases em sequência, de modo a produzir 

discursos coerentes (Conselho da Europa, 2001, p. 174). 
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trabalhadas com os discentes nos níveis B1 e C1. Nesta parte, a CH vai ser produzida 

oralmente pelos aprendentes, a partir de uma imagem. Por outro lado, trabalha-se a 

CH partindo da pesquisa de histórias, lendas e fábulas feitas pelos alunos e, através de 

uma imagem, escreve-se uma história. Por conseguinte, trabalha-se a escrita de uma 

história. 

No tocante ao documento Referencial Camões PLE (Direção de Serviços de Língua e 

Cultura, 2017), este apresenta, no subponto «2.1.3. Competências pragmáticas», os 

descritores do nível A2 relativamente ao desenvolvimento temático: “é capaz de 

contar uma história ou de descrever algo como uma simples lista de informações” (p. 

37). Além disso, este documento regulador apresenta mais nos géneros textuais − 

géneros orais no domínio privado, os descritores dos níveis B1 e C1 sobre atividades 

inerentes à CH. Desta forma, estão previstos para o nível B1 “Relatos de extensão 

média (histórias, testemunhos; Textos breves da literatura oral, sem referentes 

culturais implícitos (adivinhas, anedotas, lengalengas))” (P. 69) e para o C1 “(Textos da 

literatura oral, com referentes culturais implícitos (provérbios, lendas)” (p. 70).   

De maneira geral, a CH apresentada nestes documentos é desenvolvida de várias 

formas: através da compreensão oral/escrita e da expressão oral/escrita. Desta forma, 

cabe aos professores adaptarem esta atividade em conformidade com os seus 

objetivos e o nível dos discentes. 

Atividade da CH apesar de estar mencionados no QECRL, QuaREPE e Referencial 

Camões, não existem em muitos manuais didáticos de ensino de PLNM. À título de 

exemplo, pode-se verificar no Quadro 2 que em onze manuais de níveis A1 a C2, seis 

referem a atividade de CH com objetivos e modos de realização distintos.  

Quadro 2 – Atividade de CH nos manuais de PLNM 

Nr. Nome do manual 
didático de PLE 

Atividade da CH Autor Nível Ano 

1. Hoje em Dia… 
(Livro do aluno) 
 
 

Não aborda a CH. Hermínia 
Malcata 

C1/C2 2016 
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2. Hora da História 2 
(Caderno de 
Exercícios) 
 
 

Aborda a CH feita 
pelos professores 
através da leitura de 
histórias de carácter 
geral com vista a 
consolidar as 
competências para a 
aprendizagem de 
vocabulário e 
gramática. 

Susana Leite, 
Marla Andrade, 
Teresa Barreiros 

Nível 
A2 

2019 

3. Hora da História 2 
(Livro do aluno) 
 

Aborda a CH feita 
pelos professores 
através da leitura de 
histórias de caráter 
geral e contos 
tradicionais de 
Portugal com vista a 
consolidar as 
competências para a 
aprendizagem de 
vocabulário e 
gramática. 

Susana Leite, 
Marla Andrade, 
Teresa Barreiros 

Nível 
A2 

2019 

4. Vamos Contar 
Histórias  
(Livro do aluno) 
 

Aborda a CH 
através de imagens. 

Helena 
Marques Dias, 
 
Pedro Salinas 
Calado 

Nível 
A1/A2 

2ª edição 
2011 

5. Na crista da onda 4 
(Livro do aluno) 
 

Não aborda a CH Ana Maria 
Bayan Ferreira, 
Helena José 
Bayan 
 

Nível 
B2 

2020 

6. Passaporte para 
Português 1 
(Livro do aluno) 
 

Não aborda a CH Robert Kuzka, 
José Pascoal 

Nível 
A1/A2 

2ª edição 
2018 

7. Português em Foco 
1 
(Livro do aluno) 
 

Não aborda a CH Luísa Coelho, 
Carla Oliveira 

Nível 
AI/A2 

2ª edição 
2018 

8. Português em Foco 
3 
(Caderno de 
Exercícios) 
 

Aborda a CH na 
parte da 
Oralidade/Escrita: 
Ouvir novamente 
uma lenda, 
reescrevê-la e 
contá-la. (p. 152). 

Luísa Coelho, 
Carla Oliveira 

Nível 
B2 

2018 
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9. Português em Foco 
3 
(Livro do aluno) 
 

Aborda a CH que 
vai ser feita pelos 
discentes: 1. fazer o 
reconto de uma 
história; 2. inventar 
o final de uma 
história e contá-la e 
3. descrever uma 
lenda semelhante 
do seu país. (p. 
104). 

Luísa Coelho, 
Carla Oliveira  

Nível 
B2 

2018 

10. Português XXI 1 
(Livro do aluno) 
 

Não aborda a CH Ana Tavares Nível 
A1 

2014 

11. Português XXI 3 
(Livro do aluno) 
 

Aborda a atividade 
de audição da lenda 
(através de uma 
gravação) (p. 64). 

Ana Tavares  B1 2014 

 

Em geral, a atividade da CH apresentada nos documentos reguladores e em alguns 

manuais de PLNM desenvolve as competências comunicativas em língua atendendo a 

formas da realização distintas. Além disso, a revisão da literatura sobre a CH 

apresentada neste capítulo comprova que esta atividade comunicativa antiga do ser 

humano apresenta potencialidades para trabalhar com discentes de PLS a fim de 

desenvolver as competências comunicativas em língua e cultural com uma proposta de 

diferentes atividades em conformidade com objetivos, nível e necessidades dos 

discentes e pode-se trabalhá-la tanto em formato presencial como formato online. 
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2. Capítulo – Projeto pedagógico-didático: Implementação 

didática em aulas de Português Língua Segunda  

 

Este capítulo é constituído por cinco subcapítulos. No primeiro subcapítulo são 

apresentadas as opções metodológicas usadas no estágio pedagógico. No que toca ao 

segundo subcapítulo, este incide sobre a contextualização do estágio pedagógico em que foi 

desenvolvida a prática pedagógica. Desta forma, consta também, nesta parte, a descrição do 

grupo de estágio e o ambiente onde este se realizou. No terceiro subcapítulo, é feita a 

caracterização do público-alvo. O público-alvo não foi sempre o mesmo, uma vez que o 

estágio foi realizado em dois semestres e, por isso, trabalhou-se com alunos de duas turmas. 

No quarto subcapítulo, descrevem-se as propostas de atividades realizadas ao longo dos 

dois semestres, o que deu um total de sete aulas. No quinto subcapítulo, apresenta-se uma 

análise de resultados sobre as atividades realizadas nas regências zero até três. Assim, este 

último subcapítulo divide-se em quatro pontos principais: no primeiro ponto é apresentada 

uma análise de dados sobre as atividades realizadas na regência zero; no segundo, elabora-

se uma análise dos resultados das atividades da primeira regência. No terceiro ponto, faz-se 

uma análise dos resultados das atividades da segunda regência e no quarto ponto 

apresenta-se uma análise de dados sobre as atividades elaboradas na terceira regência. 

2.1. Opções metodológicas 

No âmbito das metodologias de investigação utilizadas no ensino-aprendizagem de 

PLS, optou-se por utilizar uma metodologia de investigação-ação. 

A escolha desta metodologia tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a ação 

desenvolvida no decurso da prática pedagógica.  

De acordo com Coutinho et al. (2009), “a investigação-ação pode ser descrita como 

uma família de metodologias de investigação que incluem ação (ou mudança) e 

investigação (ou compreensão) ao mesmo tempo, utilizando um processo cíclico ou 

em espiral, que alterna entre ação e reflexão crítica” (p. 360).  

Tal como consideram Sousa e Baptista (2014): 
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a investigação-ação é uma metodologia que tem o duplo objetivo de ação e 

investigação, no sentido de obter resultados em ambas as vertentes:  

● Acão – Para obter mudanças numa comunidade ou organização ou 

programa. 

● Investigação – No sentido de aumentar a compreensão por parte do 

investigador, do cliente e da comunidade (p. 65). 

Desta forma, a investigação-ação utilizada na presente pesquisa tem como objetivo 

estudar de que forma a atividade “contação de histórias” pode auxiliar os estudantes, 

no nível A2, a aprender o PLS. A investigação-ação foi assim escolhida, pois pode 

ajudar o professor a desenvolver estratégias e métodos para que a sua atuação seja 

mais adequada, propiciando técnicas e instrumentos de análise da realidade, bem 

como a forma de recolha e análise de dados. O contributo desta metodologia é 

necessário para uma reflexão sistemática sobre a prática educativa (Fernandes, 2006). 

Desta forma, realiza-se esta prática pedagógica nas seguintes etapas: observação, 

planificação, ação e reflexão de forma espiral.  

No que se refere às observações de aulas, estas foram imprescindíveis, visto que, 

através delas, foi possível uma familiarização com o ambiente do ensino-aprendizagem 

e foi também possível conhecer a turma, nomeadamente as características dos 

discentes, o seu conhecimento linguístico e a sua maneira de aprender o PLS.  

Partindo das observações, pensou-se na planificação das atividades a serem 

desenvolvidas ao longo da prática pedagógica, que decorreu em dois semestres, para 

solucionar os quatro problemas colocados na introdução e que servem como ponto de 

partida para a realização desta prática: 

 1. A CH pode auxiliar os discentes no nível A2 a aprender PLS? 

 2. Quais são as competências que os alunos de PLS no nível A2 podem adquirir por 

meio da CH? 

3. Que vantagens da CH no ensino-aprendizagem de PLS? 

 4. Como é que os professores de PLS podem preparar exercícios e lecionar através da 

CH?   
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A atividade da “Contação de histórias” é uma ferramenta que contribui para 

aprendizagem de PLS de alunos do nível A2. Neste sentido, selecionou-se esta 

atividade para auxiliar os alunos na aprendizagem da LP, quer a solucionar as suas 

dificuldades ao nível gramatical, quer a desenvolver competências comunicativas em 

língua e a aumentar o seu vocabulário. O grande objetivo da atividade proposta seria 

dar aos alunos ferramentas para poderem utilizar a LP nas mais diversas situações do 

quotidiano.  

A atividade de partida é a “contação de histórias”, que é a base da pesquisa. Por 

conseguinte, apresenta-se, de uma forma resumida, as competências a serem 

adquiridas com CH em cada unidade letiva de dois semestres. 

 

Figura 1− Esquema síntese das competências desenvolvidas através da CH na intervenção 

pedagógico-didática 

Fernandes (2006) considera que a estratégia mais eficaz para que ocorram as 

necessárias mudanças na comunidade educativa será o envolvimento de todos os 

intervenientes, numa dinâmica de ação-reflexão-ação. 

No que toca à reflexão da prática pedagógica, e como esta prática tem um cariz 

reflexivo, a mesma foi observada pela professora responsável e pelos colegas 

estagiários. Estas observações foram importantes uma vez que ajudaram a melhorar 
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pontos fracos e a conhecer pontos fortes e permitiram que as regências seguintes 

tivessem uma melhor planificação e preparação de atividades. Além disso, foi feita 

uma autoavaliação depois de cada unidade letiva para verificar detalhadamente as 

atividades que funcionaram e não funcionaram segundo o plano. 

A recolha de dados para o presente trabalho foi feita pelos questionários da lecionação 

aplicados no final de cada regência, pela observação direta realizada durante as aulas e 

pela produção oral da história de dois géneros narrativos (contos e lendas). Pretende-

se analisar todas as atividades realizadas no decurso intervenção pedagógico-didática 

através da CH para ver qual pode ser a contribuição da CH no ensino-aprendizagem do 

PLS, principalmente por um público-alvo adulto. 

2.2. Contextualização do estágio pedagógico 

Esta prática pedagógica enquadra-se no Curso Semestral de Português para 

Estrangeiros, que é destinado ao público-alvo em geral com diversos objetivos. Além 

disso, considera-se que estes têm o português como a LS e vivem em Portugal43. 

Este curso não estava previsto para o formato online. No entanto, no ano letivo 

2019/2020, iniciou-se o primeiro semestre presencial e o outro via online devido à 

pandemia da COVID-19. Este curso, em geral, tinha um total de 60 horas para cada 

semestre. O primeiro semestre iniciou-se no mês de outubro de 2019 e terminou no 

mês de fevereiro de 2020. As sessões decorreram três vezes por semana, às segundas, 

quartas e quintas-feiras, e cada sessão teve a duração de 1h30, no horário das 8h30 às 

10h00, na sala DEPER44 na FLUP. O segundo semestre iniciou-se em fevereiro e 

terminou em junho de 2020. As sessões tiveram lugar três vezes por semana, às 

segundas, quartas e sextas-feiras, no horário das 10h00 às 11h30, com a duração de 

1h30 em cada sessão. Neste semestre, o curso decorreu de forma presencial durante o 

primeiro mês, nas seguintes salas: 404, 105 e 103. Porém, no final do mês, como surgiu 

a COVID-19, deu-se continuidade ao curso em formato online (ensino a distância).  

 

43 Pode-se ver o objetivo da escolha deste termo no ponto 1.2.1. 
44 Departamento de Estudos Portugueses e Estudos Românicos. 
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A professora estagiária45 realizou o estágio no nível A2 (A2.1. e A2.2.) e teve 

oportunidade de observar aulas do nível A1 ( A1.2).  

Esta prática foi supervisionada pela professora orientadora, Ângela Cristina Ferreira 

Renna de Carvalho, que era a responsável pelas turmas de dois níveis (A1.2 e A2). 

Todos os conteúdos lecionados estavam relacionados com o QECRL (Conselho da 

Europa, 2001) e o programa do curso segundo o nível dos aprendentes.  

2.2.1. Descrição do grupo de estágio 

Ao realizar o estágio pedagógico, a professora orientadora acompanhou oito 

estagiários de diferentes nacionalidades. Formou-se um grupo heterogéneo sólido, 

visto que todos os elementos demonstraram um espírito de interajuda, quer na 

preparação dos materiais, quer nas observações das regências dadas, com o objetivo 

de adquirir um bom conhecimento e viver experiências importantes. Entre estes 

estagiários, três realizaram o estágio no nível A2, quatro fizeram o estágio no nível 

A1.2, na FLUP, e dois realizaram o estágio em diferentes instituições, mas lecionaram 

nos níveis A1.1 e A2. Apesar de os professores estagiários terem feito as suas práticas 

em níveis diferentes, tiveram uma boa relação de trabalho, quer na partilha de 

dúvidas, quer na observação de aulas. No que diz respeito à nacionalidade dos 

estagiários, uma era de nacionalidade brasileira, duas eram chinesas, três eram 

portuguesas, uma era espanhola e uma era timorense. Este grupo era composto por 

um elemento do sexo masculino e sete elementos do sexo feminino. 

Para garantir uma comunicação mais rápida e eficaz, a professora orientadora criou 

um grupo de comunicação na ferramenta WhatsApp, com todos os professores 

estagiários. Entre os elementos estagiários, foi criado também um grupo nesta 

aplicação para manter a comunicação, para tirar dúvidas relativas ao estágio e para 

trocar ideias. 

No atinente à realização da prática pedagógica do nível A2, houve duas professoras 

estagiárias que realizaram a sua prática neste nível no primeiro semestre. Uma 

 

45 A relatora. 
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professora estagiária deu todas as suas regências, mas outra deu apenas uma aula zero 

e duas aulas da primeira regência. Quanto ao segundo semestre, houve duas 

professoras que realizaram o estágio pedagógico - uma professora estagiária deu duas 

regências, que correspondem a quatro aulas, e outra colega estagiária deu todas as 

suas regências (num total de seis aulas). 

Nota-se que o grupo existente beneficiou muito com a interação de todos. A título de 

exemplo, quando um estagiário dava uma aula, alguns colegas estagiários iam 

observar as suas aulas e faziam em conjunto uma avaliação, não só sobre a preparação 

dos materiais didáticos, mas também sobre a execução dos planos e desenvolvimento 

da aula. Desta forma, ajudaram bastante os professores estagiários a melhorar os 

erros cometidos na planificação e na realização das aulas. Graças a estas avaliações as 

aulas seguintes corriam melhor. Os comentários feitos tanto pela professora 

orientadora como pelos colegas ajudaram de forma muito significativa a melhorar o 

desenvolvimento profissional da professora estagiária. Os estagiários conseguiram 

compreender que existiram algumas gralhas que inconscientemente cometeram nas 

aulas dadas. Isso foi reconhecível através das observações de colegas e da professora 

orientadora.  

No primeiro semestre, as reuniões do grupo dos estagiários normalmente eram 

presenciais, mas no segundo semestre passaram a ser online. Nestas sessões, a 

professora orientadora transmitiu as informações pertinentes sobre o estágio 

pedagógico, os programas relativos ao estágio, a orientação para as regências, a 

avaliação das aulas lecionadas e a partilha de algumas ferramentas relacionadas com o 

ensino da língua portuguesa aos estagiários. Os estagiários usaram este momento para 

partilhar os seus conhecimentos, experiências e dúvidas inerentes a esta prática 

pedagógica. 
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2.3. Caracterização do público-alvo 

No início do curso, a professora orientadora distribuiu questionários46 de informações 

aos alunos, que os preencheram e posteriormente devolveram à professora. Estes 

questionários visavam apurar as informações básicas dos aprendentes, como por 

exemplo, a idade, o sexo, a(s) língua(s) materna(s) e estrangeiras que dominam, as 

habilitações académicas, as experiências relativas à aprendizagem da LP, as 

dificuldades que tiveram na aprendizagem da LP, os interesses pessoais, as 

expectativas, as motivações da aprendizagem, entre outros. Estes questionários foram 

úteis tanto para a professora orientadora como para os professores estagiários que, 

assim, passaram a conhecer os seus discentes e puderam preparar de forma mais 

correta as suas unidades letivas. Nos pontos 2.3.1 e 2.3.2. serão apresentados os 

dados dos alunos. 

2.3.1. Primeiro Semestre 

No que diz respeito ao público-alvo do primeiro semestre, a professora estagiária 

trabalhou com oito discentes, sendo eles quatro do sexo masculino e quatro do sexo 

feminino. Os alunos apresentavam diferentes nacionalidades, havia uma alemã, um 

costa-marfinense, uma dinamarquesa, um espanhol, um ganense, uma japonesa, uma 

macaense e um estudante com dupla nacionalidade (venezuelana e francesa). O 

domínio da LP destes estudantes variava entre o nível A2.1 e A2.2, mas a maioria era 

A2.2. Sete aprendentes tinham o conhecimento do nível A2.2 e um tinha competências 

linguísticas no nível A2.1. A idade média dos discentes era 38 anos, com o máximo de 

73 e o mínimo de 19. 

Relativamente ao conhecimento da língua materna, havia, contudo, alguns que tinham 

duas línguas maternas: o twi e o inglês; o cantonês e o mandarim. Os alunos restantes 

tinham apenas uma língua materna: alemão, catalão, dinamarquês, espanhol, francês 

e japonês. No que concerne aos conhecimentos de línguas estrangeiras, a maioria dos 

alunos apresentava diferentes conhecimentos das línguas estrangeiras como: alemão, 

 

46 Ficha informativa (Anexo 2). 
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chinês, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e norueguês. Além disso, cada 

aprendente apresentava diferentes níveis destas línguas tais como: básico, razoável, 

bom, muito bom e excelente.  

No que toca às habilitações literárias ou académicas, um estudante já tinha concluído 

o Ensino Secundário, três uma Licenciatura e três um Mestrado, sendo de diferentes 

áreas, tais como Matemática/Ciência da Computação, Geografia, Marketing, Finanças 

e Jornalismo. Mostravam também diferenças entre a profissão e a ocupação: um 

discente era engenheiro-eletricidade, três eram estudantes, um era estudante-

trabalhador, uma era dona de casa e um era jornalista, mas encontrava-se 

aposentado. No que respeita ao contacto com a LP, cinco alunos já tinham tido 

contacto com este idioma através de diferentes formas: tinham feito Erasmus no 

Brasil, tinham namorado brasileiro, seguiam o curso de PLE na FLUP e em Macau, 

tinham professores particulares ou tinham amigos portugueses. Assim, seis alunos já 

tinham estudado a LP alguns um ano, ou mais, por seis meses, um semestre, quatro 

meses e um mês. 

Os discentes referiam várias dificuldades, na ficha informativa (Anexo 2), relacionadas 

com a LP, nomeadamente na expressão oral, na compreensão da leitura, no domínio 

gramatical, na aquisição de vocabulário ou na pronúncia devido à interferência da 

língua materna (espanhol), como se apresenta no gráfico abaixo: 

Gráfico 1 − Principais dificuldades com a LP referenciadas pelos discentes do primeiro 

semestre 
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No final do curso os alunos queriam dominar a oralidade, a escrita e a pronúncia de 

forma a poderem utilizar a LP no seu quotidiano de forma mais confiante. As razões 

pelas quais optaram por aprender português são variadas: umas prendem-se com a 

estadia em Portugal, outras com a comunicação com os colegas de trabalho, amigos, 

família da namorada, a paixão pelo país, pela cidade do Porto e pela cultura 

portuguesa.  

Os alunos preferiram sempre trabalhar em grupo ou pares nas aulas, apesar de terem 

interesses pessoais muito divergentes. Nenhum discente indicou ter necessidades 

educativas especiais.  

2.3.2. Segundo Semestre 

No segundo semestre, a professora estagiária trabalhou com quinze alunos, sendo três 

do sexo masculino e doze do sexo feminino. A turma tinha um perfil muito 

heterogéneo, tanto em nacionalidades como também em domínios de línguas 

maternas e estrangeiras. 

 No que se refere à nacionalidade, havia uma alemã, uma coreana, um espanhol, três 

francesas, uma inglesa, um israelita, duas japonesas, dois russos, uma síria e dois 

estudantes com dupla nacionalidade – uma uruguaia-portuguesa e outra argentina-

francesa. As suas faixas etárias eram muito variadas (entre 19 e 62 anos), 

apresentando uma idade média de 37 anos. 

 As suas habilitações literárias ou académicas também eram muito diferentes (desde o 

ensino secundário até ao doutoramento). Relativamente ao curso de ensino superior 

(licenciatura), havia discentes de Direito Civil, Economia, Farmácia, Matemática e 

Relações Internacionais. Quanto ao mestrado: Biologia, Geografia, Francês, Linguística, 

Matemática e Tradução (Inglês e Espanhol). Já o doutoramento era de Direito do 

Trabalhador. Os estudantes apresentavam também profissões ou ocupações 

diferentes, tais como: havia uma advogada e enfermeira, três estudantes, um 

programador, uma professora e tradutora, uma professora de matemática, um 

Incorporador de Imóveis (vendedor), um músico, um economista e barbeiro, uma 
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investigadora, uma gestora de projetos, uma professora de geografia, biologia e 

teatro, uma dona de casa, uma reformada e um professor. 

No que diz respeito aos conhecimentos da língua materna, a maioria apresentava 

línguas diversificadas, nomeadamente alemã, árabe, espanhola, coreana, francesa, 

hebraica, inglesa, japonesa e russa. 

No que se refere aos conhecimentos de línguas estrangeiras, a maioria dos alunos 

apresentava diferentes conhecimentos dos idiomas alemão, árabe, dinamarquês, 

espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e russo. Além disso, apresentavam um 

distinto nível do conhecimento linguístico dessas línguas, que variava entre o nível 

muito básico, o razoável, o bom, o muito bom e o excelente. 

Os discentes tinham um domínio da LP que variava entre A2.1 e A2.2 e, entre eles, três 

tinham conhecimentos de nível A2.2, e doze de A2.1. Apesar de apresentarem um 

domínio da LP diferente, isso não dificultou o processo de ensino-aprendizagem. Os 

estudantes eram muito participativos, colaborativos e tinham uma enorme vontade de 

aprender. 

No que concerne ao contacto dos discentes com a LP antes de frequentarem este 

curso, quinze alunos responderam que já tinham contactado com este idioma através 

de diversas formas: seis alunos tinham frequentado o curso da LP formalmente e três 

discentes tinham maridos portugueses, um elemento tinha uma amiga portuguesa, um 

tinha falado este idioma no trabalho e três tinham conversado com amigos enquanto 

tinham participado no curso da LP. No geral, eles já tinham aprendido a LP 

formalmente, mas em diferentes momentos: três estudantes tinham estudado por três 

ou quatro meses; três por dois meses; um por cinco meses; dois por um ano; dois por 

um semestre; um por cinco anos; um por três anos; um por oito meses e um por um 

semestre e meio. Estes aprenderam-no em diferentes locais: na FLE, na FLUP, na Loja 

Starbucks, na escola, em casa, na Universidade do Japão, na Universidade de Zaragoza 

e na Universidade de Lisboa. Apesar do contacto que tiveram com a LP, disseram ter 

dificuldades, nomeadamente na pronúncia, na compreensão oral, na expressão oral, 
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no vocabulário, na gramática, na compreensão e expressão escritas, bem como 

dificuldades resultantes de interferências da língua materna.  

Gráfico 2 − Principais dificuldades com a LP referenciadas pelos discentes do segundo 

semestre 

 

Os estudantes, no final do curso, esperavam ter aumentado e consolidado o seu 

conhecimento na LP para poderem passar no exame final e ingressarem no nível B1. As 

razões pelas quais decidiram aprender a LP passavam pela profissão, pela vivência em 

Portugal, pelo gosto pela língua e cultura portuguesa, pela aprendizagem de novas 

línguas e pela interação com os portugueses. 

No que diz respeito às necessidades educativas especiais ou a algum problema físico 

ou psicológico, houve apenas um que respondeu afirmativamente47. 

2.4. Descrição das propostas de atividades didáticas desenvolvidas 

A prática pedagógica da professora estagiária ocorreu em três regências, num total de 

seis unidades letivas, e mais uma aula zero, o que resultou num total de sete unidades 

letivas. Estas aulas aconteceram em dois semestres com quatro temas distintos. A 

tabela seguinte contém a calendarização das unidades letivas dadas, o tema de cada 

regência e o número de alunos presentes nestas unidades letivas. 

 

 

47 “Esclerose múltipla e nevralgia”. 
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Semestre Nr. da 
regência 

Nr. da unidade 
letiva 

Data Tema Total do 
aluno 
participado 

 
 
1º 
(2019/2020) 

0 Uma aula 7-11-
2019 

São 
Martinho  

7 alunos 

 
1 

Primeira aula 16-12-
2019 

 
Natal 

7 alunos 

Segunda aula 18-12-
2019 

7 alunos 

 
2º 
(2019/2020) 

 
2 

Primeira aula 15-04-
2020 

 
Tradição Oral 

12 alunos 

Segunda aula 17-04-
202048 

11 alunos 

 
3 

Primeira aula 06-05-
2020 

 
Narrativa 
Oral 

12 alunos 

Segunda aula 08-05-
202049 

10 alunos  

Quadro 3 − Calendarização das unidades letivas, tema e número de alunos 

Das setes unidades letivas dadas, cinco aulas foram síncronas e duas assíncronas. 

Optou-se por realizar aulas assíncronas nas segundas aulas da segunda e terceira 

regências do 2º semestre devido ao trabalho individual que os discentes necessitavam 

de realizar. 

Em todas as atividades realizadas ocorreram sempre três momentos: pré-audição, 

audição e pós-audição, partindo sempre da “contação de histórias”, como se pode ver 

nas descrições das atividades realizadas a partir da regência zero até à terceira 

regência (pontos 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3 e 2.4.4). 

2.4.1. Regência 0 

A regência zero teve o lugar no dia 7 de novembro de 2019 e foi constituída por uma 

unidade letiva de noventa minutos. Esta tinha como objetivo estabelecer um primeiro 

contacto entre a professora estagiária e os estudantes e reduzir algum nervosismo que 

pudesse existir antes da realização das regências. Além disso, esta permitiu à 

 

48 A aula foi assíncrona. 
49 A aula foi assíncrona. 
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professora estagiária não só conhecer o ritmo do trabalho dos alunos, mas também as 

características deles. Desta forma, pôde estar mais ciente das suas necessidades e 

capacidades quando da preparação das regências. 

O objetivo geral definido para esta regência era desenvolver a compreensão e a 

expressão oral e o conhecimento cultural dos estudantes. No que diz respeito aos 

objetivos específicos, pretendeu-se que os alunos praticassem a compreensão oral, 

expressão oral e conhecessem uma tradição portuguesa, uma vez que, como foi 

apresentado na parte teórica, os aprendentes podem desenvolver as competências 

acima mencionadas através da CH. 

O tema desta regência foi “São Martinho” e, por isso, foi escolhida uma história ligada 

ao dia deste santo com o intuito de preparar os alunos para a celebração deste dia, 

que se festeja a 11 de novembro, visto que é habitual comer castanhas e beber vinho 

para a comemoração.  

Esta regência também foi preparada na sequência da apresentação de um aluno que 

tinha contado que durante o seu fim de semana tinha comido castanhas para celebrar 

o dia de São Narciso, em Espanha.  

Esta regência tinha como objetivo solucionar as dificuldades dos estudantes na 

compreensão e expressão oral e na gramática, uma vez que eles tinham referido, nas 

suas fichas informativas, que estas competências eram onde tinham maiores 

dificuldades. Para colmatar estas dificuldades, optou-se por contar a história “A Lenda 

de São Martinho”. As atividades foram realizadas em três momentos, a saber: pré-

audição, audição e pós-audição. Desta forma, pré-audição, os alunos comentaram uma 

imagem de castanhas assadas que foi projetada no quadro e, com base nesta imagem, 

eles puderam expressar livremente as suas ideias e depois partilhar atividades 

culturais dos seus países que costumavam fazer para celebrar os dias dos Santos, de 

acordo com perguntas dirigidas (Anexo 3). Nesta parte, a professora estagiária fez 

perguntas abertas aos discentes para que estes participassem ao máximo na atividade 

de expressão oral. Na parte da compreensão oral, a professora estagiária contou-lhes a 

Lenda de São Martinho. Contudo, antes de a contar, deu-lhes uma instrução sobre esta 
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atividade para que estes estivessem preparados no momento da audição e 

compreendessem a história narrada. Na parte da CH, a professora estagiária contou 

esta história por quatro vezes, dado que nas duas primeiras vezes os discentes não a 

compreenderam. Teve de contar uma terceira vez, visto que alguns alunos chegaram 

atrasados e a quarta vez para resolver as dúvidas que surgiram na resolução do 

exercício da compreensão oral. Depois deste momento, passou-se à atividade de 

compreensão oral através dos exercícios de “verdadeiro e falso” (Anexo 3) para testar 

a compreensão oral dos aprendentes, tendo eles realizado as atividades 

individualmente dentro do tempo indicado. Posteriormente, foi feita a correção desta 

parte através de perguntas direcionadas a cada aluno. Além disso, foi perguntado aos 

discentes se ainda tinham dúvidas sobre esta atividade. Na pós-audição, resolveu-se 

realizar uma atividade de prática de expressão oral através do reconto da história, 

como se pode ver nos exercícios (Anexo 3). Os estudantes fizeram a atividade em 

grupo e cada grupo escolheu um representante para recontar a história. Após o 

término desta parte, procedeu-se a um comentário geral sobre a atividade. Por último, 

a professora estagiária distribuiu-lhes a história contada em suporte de papel (Anexo 

4) para que eles pudessem ler novamente a história em casa e, deste modo, pudessem 

ser incentivados a ler em português. Adicionalmente, distribuiu-se aos discentes os 

questionários da avaliação da aula (Anexo 40), com objetivo de perceber se as 

atividades foram realizadas com sucesso.  

2.4.2. Regência 1 

A regência 1 deu-se sensivelmente um mês e uma semana após a regência 0. Esta foi 

constituída por duas unidades letivas que foram dadas em dois dias, 16 e 18 de 

dezembro de 2019 (cada unidade letiva tinha 90 minutos). 

O objetivo geral desta regência era desenvolver a compreensão e expressão oral, a 

expressão escrita e ampliar também o conhecimento gramatical, visto que estas 

competências eram consideradas difíceis na ficha informativa preenchida pelos 

discentes. Desta forma, foi trabalhado nesta regência o tema do Natal, com o objetivo 

não só de resolver problemas dos aprendentes, mas também para os preparar para a 

celebração da festa de Natal, festividade muito celebrada em Portugal. Além disso, 
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pretendeu desenvolver a competência cultural dos alunos. Desta maneira, pretendeu-

se levá-los a aprender o vocabulário relacionado com os enfeites desta festa e escrever 

um postal de Natal a alguém especial na sua vida. A professora estagiária contou uma 

história intitulada “a Primeira Prenda do Pai Natal”, da autoria de Alice Vieira e, no 

momento da CH, a professora estagiária desempenhou a função de contadora de 

histórias utilizando os elementos da CH que antes de contar tinha preparado, com as 

quatro dimensões: esqueleto, músculo, coração e alma. Mencionadas no ponto 1.1.2. 

2.4.2.1. Unidade letiva 1  

A realização da atividade desta unidade letiva desenvolveu-se em três momentos: pré-

audição, audição e pós-audição. Na pré-audição, a professora estagiária iniciou a aula 

com perguntas abertas dirigidas aos discentes relativamente à maneira como é 

celebrado o Natal nos seus países. Aqui o objetivo era que os alunos praticassem a 

oralidade e estivessem preparados para as atividades seguintes (Anexo 6).  

No momento da audição, e depois de os alunos já estarem familiarizados com o tema, 

a professora estagiária começou a contar a história de Natal acima identificada. 

Contudo, na primeira audição, os estudantes não perceberam a história e, por isso, foi 

contada uma segunda vez. Após ouvirem a história, realizou-se uma atividade de 

compreensão oral através de exercícios de “escolha múltipla” (Anexo 7). Corrigidas as 

respostas dos alunos por questionário direcionado, as respostas certas foram escritas 

no quadro. Posteriormente, realizou-se uma atividade de alargamento lexical (Anexo 

8) com as instruções anteriores. Nesta parte, trabalhou-se não só o vocabulário do 

conto, mas também vocabulário do campo lexical de Natal. A correção dos exercícios 

foi feita através de perguntas dirigidas aos estudantes. Foram utilizadas imagens 

(Anexo 12) como suporte para explicar palavras difíceis inerentes à história e às 

atividades. 

Relativamente ao momento de pós-audição, trabalhou-se o funcionamento da língua 

relacionado com a formação dos nomes em género e número, visto que estes 

discentes referiram nas suas fichas informativas que tinham mais dificuldades neste 

aspeto gramatical. Além disso, este é um dos conteúdos que suscita mais dúvida neste 



69 

 

nível de aprendizagem da LP. Desta forma, focou-se, no que diz respeito à formação do 

género, na formação em género dos nomes masculinos terminados em -o, -a, -e, -ês, -

tor, -dor, e -ão, com raízes diferentes, com terminação diferente e o caso dos epicenos 

(Anexo 10). Antes de propor a realização das atividades, foram distribuídas aos alunos 

as fichas de trabalho e começou-se a explicar as regras da formação (Anexo 9) e as 

atividades que iam fazer em casa (Anexo 10). Por último, informou-se os alunos sobre 

outro trabalho de casa que consistia no reconto oral da história. Foi distribuída a 

história adaptada em suporte do papel (Anexo 11) para lerem em casa e para depois 

na segunda aula poderem realizar a atividade de reconto coletivo da história. 

2.4.2.2. Unidade letiva 2 

Nesta unidade letiva, começou-se com uma saudação e depois pediu-se a participação 

dos alunos, por questionário orientado, para a realização da correção do trabalho de 

casa relativo à formação em género dos nomes masculinos terminados em -o, -a, -e, -

ês, -tor, -dor, e -ão, e escreveu-se as respostas certas no quadro. Posteriormente, 

explicou-se a atividade do reconto coletivo da história e iniciou-se o reconto de uma 

parte da história. Seguidamente, pediu-se a um aluno para continuar fazendo desta 

forma até terminar o reconto da história. Desta maneira, os aprendentes não só 

praticaram a oralidade, mas também se lembraram do vocabulário que já tinham 

ouvido e aprendido na primeira unidade letiva. Terminada esta parte, perguntou-se 

aos discentes se tinham alguma dúvida relacionada com a história. De seguida, 

distribuiu-se aos estudantes uma ficha (Anexo 13) sobre a formação do plural dos 

nomes que terminam em vogal e ditongo, e ainda os terminados em -s, -m, -r, -z, -n, -

ão e -l, com os respetivos exercícios (Anexo 14). Os estudantes foram informados 

sobre o tempo para a realização da atividade e enquanto os mesmos realizavam os 

exercícios, a professora circulou pela sala para tirar dúvidas e ajudar na execução dos 

exercícios. Estes foram corrigidos através de perguntas dirigidas e as respostas 

corretas foram escritas no quadro. Antes de se passar para a realização de outra 

atividade, perguntou-se aos alunos se tinham dúvidas sobre esta parte. Não havendo 

dúvidas começou-se a distribuir uma ficha em suporte de papel (Anexo 15) para os 

estudantes escreverem o seu postal de Natal. No final, os alunos trocaram o postal 
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com o colega do lado para os mesmo fazerem a correção do postal. Devolvidos os 

postais, os discentes reescreveram o seu postal tendo em conta a correção do colega. 

A professora estagiária preparou um suporte de imagens (Anexo 16) com palavras 

difíceis dos exercícios para assegurar a compreensão dos alunos. Por último, informou-

se os aprendentes de que na próxima aula iriam receber o seu texto corrigido com um 

postal de Natal para lá escreverem o seu texto (Anexo 17). Para finalizar esta atividade, 

distribuiu-se o questionário de avaliação da professora estagiária (Anexo 41), em 

suporte de papel, sobre estas duas aulas. 

2.4.3. Regência 2 

Ao contrário das duas regências anteriores, que ocorreram presencialmente, a 

segunda regência foi composta por duas unidades letivas que foram dadas em dois 

dias via plataforma Zoom, com apoio do Google Classroom. Realizou-se uma sessão 

síncrona para a primeira unidade letiva, que ocorreu no dia 15 de abril, ao passo que a 

segunda se realizou de forma assíncrona, no dia 17 de abril. Relativamente ao tempo 

previsto para esta regência, a primeira e segunda unidades letivas tinham, cada uma, 

90 minutos. 

A sessão síncrona foi realizada em três momentos: pré-audição, audição e pós-

audição. Além disso, esta regência comprova que se pode realizar a CH e as atividades 

planificadas num regime não presencial, dado que contar história online incentiva a 

criatividade, quer dos professores, quer dos alunos, para preparem as suas histórias. 

Os discentes desenvolvem não só as competências relacionadas com as TIC e 

competências comunicativas em língua portuguesa, mas também o seu conhecimento 

cultural.  

Nesta regência, o tema foi a tradição oral (Narrativas Orais). Pretendeu-se trabalhar 

com os alunos a “Lenda do Crocodilo”, da autoria Ezequiel Inês Pascoal, que falava, 

especificamente, sobre a atribuição do nome ao país Timor-Leste e o formato do país, 

que faz lembrar o dorso de um crocodilo. Contudo, fez-se uma adaptação desta 



71 

 

história a partir de algumas versões que estavam disponíveis na internet50. Com este 

tema, pretendeu-se que os discentes ouvissem esta lenda e apresentassem, em 

português, uma lenda dos seus países, não só para treinarem a competência da 

expressão oral, mas também para conhecerem e darem a conhecer a vertente 

sociocultural que as lendas apresentam. Por outro lado, pretendia-se levar os alunos 

não só a conhecer a lenda de Timor, mas também a desenvolver competências orais 

através da gravação em dois formatos: vídeo ou áudio. Desta forma, os aprendentes 

primeiro iam ouvir a história contada pela professora estagiária, que iria servir de 

modelo para a gravação das suas lendas. Depois de gravadas as lendas, os discentes 

deviam enviá-las através da plataforma Google Classroom. Assim, os alunos podiam 

aprender o vocabulário de diferentes histórias e conhecer diversas histórias segundo 

as suas nacionalidades, porque depois disso disponibilizou-se todas as lendas dos 

estudantes na plataforma. 

Esta regência tinha como objetivo geral desenvolver a compreensão oral e a expressão 

oral dos aprendentes, aumentar a criatividade, desenvolver e consolidar competências 

gramaticais, e ainda desenvolver e ampliar os conhecimentos lexicais dos estudantes. 

Além disso, visava desenvolver também a competência cultural a vários níveis (cultura 

em língua portuguesa, cultura própria e cultura dos países dos colegas). 

No que concerne aos objetivos específicos, pretendeu-se desenvolver a compreensão 

oral dos discentes através da realização de um exercício de escolha múltipla (Anexo 

19) a partir da compreensão da lenda do crocodilo contada pela professora estagiária e 

da apresentação das outras lendas. Além disso, pretendeu-se desenvolver e consolidar 

as competências gramaticais de dois tempos verbais (pretérito perfeito simples e 

pretérito imperfeito do modo indicativo) com os respetivos exercícios; quanto à 

competência lexical, os discentes iam adquirir mais vocabulário tanto a partir da Lenda 

do Crocodilo como a partir das suas próprias lendas. Relativamente à expressão oral, 

os alunos contaram as suas lendas. Além disso, os discentes desenvolveram também a 

 

50 https://www.jornaltornado.pt/lenda-do-crocodilo/. Último acesso em 13/11/2019. 
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competência cultural da língua portuguesa, da sua cultura e da cultura dos outros 

através das histórias ouvidas e contadas. 

A professora estagiária usou três recursos: Google Classroom, E-mail e WhatsApp para 

apoiar os discentes, quer na explicação de dúvidas, quer no auxílio do trabalho que 

foram desenvolvendo. Foram colocados com antecedência, no Google Classroom, 

antes e depois de cada aula, os materiais para cada unidade letiva em dois formatos 

(word e pdf). Para garantir a compreensão oral, a professora estagiária gravou também 

a história em vídeo51 e preparou um suporte de imagens (Anexo 28) com palavras 

difíceis da história para assegurar a compreensão dos alunos. 

No que se refere ao desenvolvimento da atividade, a mesma desenvolveu-se em três 

momentos, a saber: pré-audição, audição e pós-audição. 

2.4.3.1. Unidade letiva 1 

Nesta unidade letiva, na atividade de pré-audição, a professora estagiária iniciou a 

mesma apresentando-se aos alunos. Antes de iniciar a atividade conversou-se um 

pouco sobre as férias da Páscoa dos estudantes. Para introduzir este tema relembrou-

se a história que uma colega da turma tinha contado sobre a sua vida infantil “ia 

sempre à igreja com a minha avó na Páscoa quando ainda era criança”. A professora 

estagiária aproveitou a história para falar sobre a celebração da Páscoa em Timor. Os 

estudantes foram questionados sobre se conheciam lendas ou histórias de Timor. Foi 

então explicada a atividade aos discentes - estes iriam ouvir uma lenda timorense, cujo 

título é “A Lenda do Crocodilo”. Foi mostrado aos alunos o mapa de Timor (Anexo 28) 

para situar geograficamente o país. De seguida os estudantes viram uma imagem, 

projetada no ecrã do portátil, de um rapaz que estava nas costas de um crocodilo 

(Anexo 18). Os discentes foram questionados sobre as expetativas que tinham acerca 

da história que iam ouvir, partindo da imagem projetada e do título da história. À 

medida que os alunos diziam as suas expetativas, a professora estagiária ia anotando 

as mesmas num papel. De seguida foi pedido aos alunos que se concentrassem, pois a 

 

51 Pode-se ver a história com este link: 

https://drive.google.com/file/d/1plEXbHsF7jivg6oGp1dVDWcgMliaQMk3/view?usp=sharing 
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história iria ser contada e no final da mesma iriam confirmar as suas expectativas e 

realizar atividades de compreensão oral e de vocabulário.  

Na atividade de audição, foi-lhes contada a lenda e, no final, perguntou-se se os 

estudantes tinham compreendido a história. Caso não a percebessem a mesma seria 

contada outra vez. Foi pedido para os discentes compararem as suas expetativas com a 

história ouvida. De seguida, os aprendentes foram informados de que todas as 

atividades realizadas nesta aula já estavam disponíveis na plataforma Google 

Classroom. Para realizar a atividade de compreensão oral (Anexo 19), os estudantes 

foram divididos em pares. Antes de iniciar a atividade, os alunos foram avisados do 

tempo que tinham para executar a atividade e foi-lhes perguntado se tinham alguma 

dúvida. Enquanto os discentes faziam a atividade, a professora estagiária circulou 

pelos grupos para acompanhar o trabalho que estava a ser desenvolvido. A correção 

da atividade foi feita com recurso a perguntas dirigidas aos aprendentes, que 

acompanharam a correção através da ficha de solução da atividade que foi projetada. 

De seguida, os estudantes foram informados de que a próxima atividade seria sobre o 

vocabulário (Anexo 20) aprendido na história. A atividade foi realizada com sucesso e 

mais uma vez a correção foi feita com recurso a perguntas dirigidas aos alunos e à 

projeção da ficha de solução. Antes de avançar para a atividade seguinte, os discentes 

foram questionados sobre possíveis dúvidas.  

Na atividade de pós-audição, a professora estagiária começou por informar que havia 

dois tempos verbais nesta história (pretérito perfeito simples e pretérito imperfeito do 

indicativo) e explicou-lhes a regra gramatical (Anexo 21) para a utilização dos mesmos, 

mostrando exemplos extraídos da história. A atividade de correspondência do 

pretérito perfeito simples e pretérito imperfeito do indicativo (Anexo 22) foi para 

trabalho de casa, uma vez que o tempo da aula tinha terminado. Os estudantes foram 

ainda informados de que tinham um segundo trabalho de casa (Anexo 23), que 

consistia na preparação de uma lenda que conhecessem do seu país. As lendas teriam 

de ser submetidas pelos alunos no Google Classroom segundo as instruções fornecidas 

(Anexo 24). Além disto, foi pedido aos discentes para enviassem as suas dúvidas 

através das ferramentas WhatsApp ou E-mail. Finalmente, informou-se os aprendentes 
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de que seriam enviados os questionários da avaliação das aulas desta regência na aula 

seguinte (Anexo 42).  

2.4.3.2. Unidade letiva 2 

Esta unidade letiva ocorreu de forma assíncrona devido ao trabalho da casa que os 

discentes necessitavam de fazer como preparação - gravação de lendas e exercícios 

gramaticais sobre o pretérito perfeito simples e o pretérito imperfeito do indicativo 

(Anexo 25). Além disso, eles necessitavam de muito tempo para trabalhar sozinhos. 

Desta forma, nesta unidade letiva, pediu-se aos alunos para terminarem este trabalho 

até às 17h00. Foram usadas três ferramentas, E-mail, Google Classroom e WhatsApp, 

para auxiliar os aprendentes tanto na realização dos seus trabalhos como na resolução 

de dúvidas. Desta maneira, foi enviada uma mensagem pelo Google Classroom para 

informar sobre as atividades a realizar. Além disso, para facilitar o trabalho dos 

discentes, foram colocadas no Google Classroom as instruções (Anexo 24) para o envio 

da lenda a ser contada pelos alunos e o questionário de avaliação desta regência. 

Informou-se ainda os discentes de que ia ser partilhado um link no Google Classroom 

para terem acesso aos seus trabalhos. Para a correção dos trabalhos de casa relativos 

aos tempos verbais, enviou-se as fichas de solução via Google Classroom e utilizou-se 

uma grelha, que está no anexo 26, para a correção da lenda dos alunos. 

2.4.4. Regência 3 

A terceira regência tinha o mesmo formato da segunda. Foi constituída por duas 

unidades letivas e ocorreu em dois dias diferentes, a 6 e 8 de maio de 2019, via 

plataforma Zoom e Google Classroom. Relativamente ao tempo previsto para estas 

duas unidades letivas, cada uma tinha 90 minutos. 

O tema desta regência era a “Narrativa Oral”. Pretendeu-se trabalhar com os alunos 

um conto popular de Portugal, intitulado “Caldo de Pedra”, retirado de Contos 

Tradicionais do Povo Português, de Teófilo Braga. Fez-se uma adaptação desta história 

com algumas versões que estavam disponíveis na internet52. Esta história é muito 

 

52 https://www.youtube.com/watch?v=LVtoMMQIu5A. Última acesso em 30/03/2020. 
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interessante, porque fala do surgimento de uma sopa típica portuguesa, cujo nome é o 

“Caldo/ Sopa de Pedra”. Aconteceu na cidade de Almeirim, que fica situada no 

Ribatejo. Conta a história que a sopa surgiu devido à esperteza de um frade, que 

estava quase a cair de fome, resolvendo superar a sua fome com a ideia de criação 

deste prato. 

Esta atividade tinha como objetivo geral desenvolver as competências de 

compreensão oral, expressão oral, gramática, vocabulário e ainda a cultura dos 

estudantes. No que toca aos objetivos específicos, pretendeu-se desenvolver a 

compreensão oral dos discentes através da audição do conto “Caldo de Pedra”, da 

atividade de escolha da afirmação correta (Anexo 30). Pretendeu-se também 

desenvolver a competência gramatical relativamente aos tempos verbais do pretérito 

mais-que-perfeito composto do indicativo e do particípio passado, através de 

exercícios gramaticais (preenchimento de espaços em branco e de tabelas). 

Adicionalmente, pretendeu-se alargar o vocabulário dos discentes através das palavras 

encontradas na história com exercícios de associação de palavras aos seus significados 

e de correspondência entre imagens e palavras. Por outro lado, pretendeu-se dar a 

conhecer aos alunos as expressões idiomáticas encontradas no conto com um 

exercício da escolha múltipla. No que diz respeito à expressão oral, os estudantes 

tinham de pesquisar um conto popular de Portugal e apresentá-lo num formato de 

vídeo ou áudio.  

A atividade foi realizada em três sequências: pré-audição, audição e pós-audição. Para 

conhecer melhor o desenvolvimento da atividade desta regência, apresenta-se, em 

seguida, a descrição mais detalhada das atividades das unidades letivas 1 e 2, nos dois 

subpontos seguintes (2.4.4.1 e 2.4.4.2). 

2.4.4.1. Unidade letiva 1 

Na atividade de pré-audição, a professora estagiária iniciou esta unidade letiva com 

uma saudação e fez uma introdução aos estudantes, informando-os de que iam ter 

duas aulas com ela. Antes de começar esta aula, verificou-se se todos os estudantes já 

estavam prontos para começar aula via plataforma Zoom. Como na aula anterior já 
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tinham aprendido o tempo verbal futuro imperfeito, nesta aula iam aprender o tempo 

verbal pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo. Este tempo verbal seria 

introduzido através da história que iam ouvir. Começou-se por perguntar se já tinham 

ouvido algumas adivinhas portuguesas e de seguida explicou-se o jogo de adivinhas 

que iam fazer, como pré-atividade. Partilhou-se pelo ecrã as imagens das respostas de 

quatro adivinhas relativas à comida e expôs-se oralmente estas. Os discentes tinham 

de escolher a imagem que achavam que mais se adequava como resposta às adivinhas 

(Anexo 29). Terminada esta parte, a professora estagiária foi perguntada aos alunos se 

tinham algumas dúvidas, explicou que as adivinhas realizadas estavam relacionadas 

com comida e referiu que em Portugal havia vários contos e lendas sobre o surgimento 

de pratos típicos de um lugar. Posteriormente, perguntou-se aos aprendentes se já 

tinham ouvido contos populares portugueses e informou-se que a professora 

estagiária ia contar um. Desta forma, pediu aos alunos que prestassem atenção, uma 

vez que, depois disso, eles teriam de dar um título ao conto e identificar as 

personagens do mesmo.  

No que se refere à atividade de audição, antes de iniciar o conto, foi perguntado de 

novo aos estudantes se tinham dúvidas sobre a tarefa que iam posteriormente 

realizar. Terminada esta parte, foi pedido aos discentes para responder 

voluntariamente às duas questões colocadas. Eles responderam oralmente e a 

correção das respostas também foi feita oralmente. De seguida, explicou-se as 

atividades acerca da compreensão oral (Anexo 30) e do vocabulário da história (Anexo 

31) que iam fazer. Depois de se ter perguntado se tinham percebido as atividades, 

deu-se aos alunos o tempo para a realização das atividades. Estas foram corrigidas por 

questionário dirigido e foram projetadas as respostas destas atividades para que os 

aprendentes pudessem ver e corrigir as suas respostas. Não havendo dúvidas, 

informou-se os alunos de que já tinham sido colocadas no Google Classroom as 
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atividades realizadas neste dia, assim como o vídeo deste conto53, e foi-lhes dito que 

iam ser colocadas também as fichas com as soluções das atividades. 

No que toca à pós-audição, começou-se a explicação do pretérito mais-que-perfeito 

composto do indicativo e do particípio passado (Anexo 32). Foram tirados os exemplos 

do conto para que se pudesse explicar bem este conteúdo gramatical. Após a 

explicação, entrou-se na parte da realização das atividades relativas ao particípio 

passado (Anexo 32). Antes de realizarem esta atividade individualmente, perguntou-

se-lhes se tinham percebido a explicação e indicou-se o tempo para esta atividade. A 

correção foi feita com perguntas dirigidas oralmente aos alunos e respondidas 

também oralmente. Depois disso, os discentes acompanharam a projeção da solução. 

De seguida, informou-se que as respostas das atividades, a transcrição da história 

(Anexo 36) e o vídeo da história iam ser colocados no Google Classroom. A professora 

estagiária preparou um suporte de imagens (Anexo 39) com palavras difíceis da 

história para assegurar a compreensão dos alunos. Para finalizar esta parte, explicou-

se quais as atividades (Anexos 32, 33 e 34) que se iam fazer na aula seguinte: atividade 

de alargamento lexical, pretérito-mais-que perfeito composto do indicativo, as 

expressões encontradas no conto, continuação de fazer atividades que não 

terminaram nesta aula e preparação de um conto popular de Portugal de diferentes 

regiões e distritos de Portugal (Anexo 37), com auxílio da grelha (Anexo 38). No final, a 

professora estagiária despediu-se dos alunos. 

2.4.4.2. Unidade letiva 2 

A segunda unidade letiva desta regência aconteceu de forma assíncrona. Começou-se 

por responder às dúvidas que os alunos tinham enviado por E-mail e WhatsApp. Além 

disso, escreveu-se no Google Classroom as instruções (Anexo 35) para a submissão de 

“Contos Populares de Portugal” e relembrou-se aos alunos o trabalho de casa. 

Adicionalmente, pediu-se que os discentes expusessem as suas dúvidas sobre o 

trabalho de casa. Verificou-se a submissão do trabalho dos alunos no Google 

 

53 A professora estagiária gravou também este conto. Pode-se ver neste link: 

https://drive.google.com/file/d/1OiM5zAWF_Wm78FkXBs8kHnt7AZEAzwXP/view?usp=sharing 
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Classroom e informou-se sobre o feedback do trabalho que iam receber pelo E-mail. 

Usou-se uma grelha (Anexo 38) para a correção do trabalho dos alunos sobre os 

contos. Para finalizar esta atividade, foram enviados os questionários de avaliação 

desta regência (Anexo 43) e agradeceu-se aos discentes por terem participado em 

todas as atividades realizadas durante as quatro aulas lecionadas pela professora 

estagiária. 

2.5. Análise dos Resultados da Intervenção 

Apresenta-se, neste ponto, a avaliação das atividades realizadas no decurso da prática 

pedagógica, através da CH e produção oral dos discentes relacionadas com a CH, de 

dois géneros narrativos: lenda e conto. Para isso, parte-se dos inquéritos por 

questionários aplicados aos discentes após cada regência (Anexos 40-43), da 

observação direta durante as aulas, dos comentários da professora orientadora e dos 

colegas estagiários. 

No que tange aos questionários, estes foram entregues aos aprendentes depois de 

cada regência e respondidos de forma anónima. Estes questionários tinham como 

objetivo recolher os feedbacks/os comentários dos discentes sobre o desempenho da 

professora estagiária na sala de aula, sobre as histórias contadas pela professora 

estagiária e as atividades realizadas através da CH.  

Estes questionários foram sendo alterados de acordo com o tema da pesquisa das 

diferentes regências. Desta maneira, foram acrescentadas, na segunda e terceira 

regências, algumas perguntas que não tinham sido elaboradas nas aulas zero e na 

primeira regência. 

Tendo em conta que as regências foram realizadas em duas turmas diferentes e de 

modo distinto, os resultados das regências foram analisados individualmente. Além 

disso, o foco principal incidiu na análise das questões relativas à CH, visto ser o 

objetivo central deste estudo e, por isso, foi analisada a totalidade de questões 

colocadas nos questionários. 
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2.5.1. Regência 0 

Na regência 0, distribui-se o questionário (Anexo 40) aos oito alunos, sendo que sete 

discentes responderam e um não respondeu. 

As questões analisadas nesta regência incidiam sobre a CH realizada pela professora 

estagiária, a relevância da atividade de CH para auxiliar os aprendentes a compreender 

melhor o texto (história) e a perceção dos discentes sobre este tipo de atividades. 

Desta maneira, as perguntas analisadas foram: (1) “Compreendeu bem o que a 

professora explicou?”, (2) “Sentiu-se confortável na aula para fazer perguntas à 

professora?”, (3) “Todas as suas dúvidas foram esclarecidas?”, (4) “Compreendeu bem 

as instruções dadas pela professora?”, (5) “Pensa que as atividades foram úteis para 

si?”, (6) “Pensa que aprendeu coisas novas nesta aula?”, (7) “O que foi mais fácil? E o 

que foi mais difícil?”, (8) “No geral gostou das atividades? e “Do que é que gostou 

mais? e do que é que gostou menos?”, (9) “Acha que a contação de histórias: a. 

facilitou mais a compreensão do texto do que ler o texto em silêncio; b. facilitou mais a 

compreensão do texto do que ler o texto em voz alta; c. não facilitou em nada a 

compreensão do texto”, (10) “sugestões e comentários à professora estagiária”. 

Relativamente às perguntas 1 a 6, todos os alunos responderam positivamente como 

demonstra o gráfico abaixo. 

Gráfico 3 − Perceção geral sobre os exercícios realizados e o desempenho da 

professora estagiária na regência 0  
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O gráfico (3) evidencia que a planificação e a implementação das aulas foram 

adequadas aos estudantes, e a atuação da professora estagiária na aula auxiliou, de 

uma forma geral, os discentes a aprender a LP. Relativamente à esta parte, uma colega 

estagiária comentou que “a Mónica se dirigiu aos alunos para verificar a realização da 

atividade e para confirmar se eles estavam a fazer o que lhes tinha pedido”. 

No que toca à pergunta 7, esta questão suscitou muitas respostas divergentes. Um 

aluno não respondeu a esta pergunta, e seis deram respostas diferentes. Os discentes 

consideram que algumas atividades realizadas foram fáceis, a saber: “exercício de 

verdadeiro e falso”54, “audição da história”, “exercícios”, “explicação clara”, “nada”, 

“responder as perguntas”. Contudo, no que se refere às atividades consideradas 

difíceis, quatro alunos consideraram o “reconto da história”, um aprendente 

considerou “palavras novas” e um aluno mencionou “audição do reconto da história 

que foi feita pelos colegas”55. Na verdade, foi observada que a maioria dos alunos 

conseguiu realizar muito bem o reconto da história. Como não tinham elaborado 

atividades de alargamento lexical ou sobre o vocabulário da história, alguns alunos 

sentiram dificuldades na realização da atividade de compreensão oral da história. Esta 

parte foi comentada pela professora orientadora que “podia fazer um exercício de 

léxico a partir da contação de histórias”. Desta forma, para esta regência, foi contada a 

história por quatro vezes e a última foi contada para solucionar uma dúvida inerente à 

atividade de compreensão oral. Além disso, os discentes realizaram o reconto da 

história com sucesso.  

No que se refere à pergunta 8, todos os alunos responderam positivamente. Além 

disso, três discentes disseram que gostaram mais “[d]a história de são Martinho”, um 

aluno respondeu que gostou mais “[d]a apresentação da professora estagiária era 

muito boa!”56, um aluno gostou mais “[d]o reconto da história”57 e um elemento 

 

54 A resposta citada do aluno encontra-se sujeita a correção frásica. 
55 A resposta citada do aprendente encontra-se sujeita a correção frásica e concordância verbal. 
56 A resposta apresentada do aluno encontra-se sujeita a correção frásica. 
57 A resposta apresentada do aluno encontra-se sujeita a correção frásica. 
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gostou mais de “trabalhar em grupo”. No entanto, um aluno mencionou que gostou 

menos da atividade de “apresentar a história” e dois estudantes responderam “nada”. 

No tocante à pergunta 9, um aluno escolheu duas opções e três discentes não 

responderam. O gráfico abaixo apresenta a escolha dos aprendentes: 

Gráfico 4 – Resposta da pergunta 9 

 

Relativamente à pergunta 10, três alunos não responderam, mas quatro responderam 

diferentemente: “era perfeito! Aproveitei a sua aula”, “boa artista”58, “fazer mais esta 

atividade” e “muito boa e simpática”.  

Em resumo, os discentes gostaram e aprenderam a LP através da CH. Contudo, foi 

notado que a atividade realizada nesta regência foi pouca desenvolvida e devia ter 

apresentado mais atividades de vocabulário para facilitar a compreensão e expressão 

oral dos discentes. 

Em geral, a CH realizada nesta regência auxiliou efetivamente a compreensão oral e a 

expressão oral dos discentes. Contudo, como não foram elaboradas atividades sobre o 

vocabulário da história, alguns alunos sentiram dificuldades na compreensão da 

história. 

 

 

58 A resposta citada do aluno encontra-se sujeita a correção frásica. 
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2.5.2. Regência 1 

O questionário aplicado no final da regência 1 (Anexo 41) foi respondido por seis 

alunos, de um total de oito. 

No que se refere às perguntas à perceção geral sobre os exercícios realizados e o 

desempenho da professora estagiária: (1) “Compreendeu bem o que a professora 

explicou?”, (2) “Sentiu-se confortável na aula para fazer perguntas à professora?”, (3) 

“Todas as suas dúvidas foram esclarecidas?”, (4) “Compreendeu bem as instruções 

dadas pela professora?”, (5) “Pensa que as atividades foram úteis para si?”, (6) “Pensa 

que aprendeu coisas novas nesta aula?”, todos os alunos responderam 

afirmativamente, como se apresenta no gráfico abaixo: 

Gráfico 5 − Perceção geral sobre os exercícios realizados e o desempenho da 

professora estagiária na regência 1 

 

Relativamente à pergunta (7) “O que foi mais fácil?”. Um aprendente não respondeu a 

esta questão, e cinco discentes responderam a esta pergunta de forma diferente: “ler e 

ouvir a história”59, “as tarefas”60, “nada”, “os exercícios” e “exercícios com fichas”. 

Estas respostas dadas não foram explicitadas, porque, nesta regência, foram feitas 

várias atividades: compreensão oral, alargamento lexical, formação feminina e plural 

dos nomes, compreensão escrita e expressão escrita. Desta forma, as respostas 

 

59 A resposta do aluno encontra-se sujeita a correção frásica. 
60 A resposta apresentada do aluno encontra-se sujeita a correção ortográfica. 
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apresentadas podem ser consideradas que todas as atividades realizadas não foram 

fáceis para todos, dado que alguns alunos consideraram que as de leitura e de audição 

da história foram fáceis, e outros afirmaram que todas as atividades realizadas foram 

compreensíveis. Isso mostra que a turma era heterogénea do ponto de vista das 

necessidades e características e, por isso, a professora estagiária tentou atender a esse 

aspeto. 

No tocante à pergunta (8), “O que foi mais difícil?”, um elemento não respondeu a esta 

pergunta. Os outros cinco alunos responderam de forma distinta: dois referiram “a 

compreensão oral da história”61, um mencionou “fala muitas vezes rápida”62 e dois 

responderam “o reconto da história”63. Concluiu-se que a atividade de reconto da 

história foi muito difícil devido à forma coletiva como o reconto foi realizado, à falta de 

preparação de alguns aprendentes e da gestão feita pela professora estagiária. Desta 

forma, alguns alunos fizeram o reconto sem seguir a sequência da história e outros 

fizeram só um resumo. Na sequência desta atividade, a professora orientadora 

mencionou que o reconto da história podia ter sido feito de outra forma, porque esta 

atividade foi um pouco difícil. Além disso, como os aprendentes não sabiam que parte 

tinham de contar, ficaram sem motivação para preparar o reconto da história em casa. 

Relativamente à rapidez com que a professora estagiária falou, esta questão foi 

mencionada também pela professora orientadora, “em algumas partes da aula, a 

Mónica falou tão depressa”. No entanto, a professora estagiária não percebeu que 

tinha falado muito rápido, mas quando foi verificar o vídeo da aula gravada, percebeu 

que tinha falado muito depressa em alguns momentos da aula. 

À pergunta (9) “Gostou das atividades?”, a maioria dos alunos respondeu 

positivamente. Contudo, as perguntas (9.1) “Do que é que gostou mais?” e (9.2) “Do 

que é que gostou menos?” suscitaram diferentes respostas. Desta forma, a pergunta 

9.1., não foi respondida por um aluno e outro respondeu sem dizer nada64. Portanto, 

 

61 Foi corrigida a construção frásica desta resposta do aluno. 
62 Foi corrigida a concordância desta frase. 
63 A resposta do aluno encontra-se sujeita a correção frásica. 
64 Este discente escreveu “gostei de…”. 
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foram consideradas apenas as respostas de cinco discentes. Um estudante gostou mais 

de “ouvir uma nova história. Mónica contou a história muito bem”, um elemento 

gostou mais de “palavras novas e expressão”65, dois aprendentes gostaram mais de 

“reconto da história”66. Relativamente às palavras novas, esta parte foi comentada 

pela uma colega estagiária que “a utilização de imagem como suporte para explicar as 

palavras difíceis foi muito positiva”. No que se refere à pergunta 9.2., um aluno não 

respondeu a esta questão e outro escreveu sem dizer nada67. Assim, considera-se que 

dois aprendentes não responderam. Os três alunos responderam “nada” e um 

considerou que os “exercícios com fichas” foram difíceis. Em síntese, os discentes 

gostaram desta atividade, mas consideraram que algumas foram difíceis: reconto e 

compreensão da história. 

No tocante à pergunta (10), “Costuma ouvir histórias?”, três aprendentes responderam 

“sim” e três “não”. Contudo, dois elementos que responderam “não” afirmaram que 

ouviam histórias em línguas maternas na pergunta 11. 

À pergunta (11), “Ouve histórias em que línguas?”, quatro discentes responderam que 

ouviram histórias em língua “materna”, um ouviu histórias em língua “estrangeira” e 

um não respondeu. Desta forma, a pergunta (12), “Já contou histórias?”, faz toda 

diferença, porque três alunos expressaram “sim”, dois deram respostas negativas e um 

não respondeu. Dois discentes já realizaram atividades de CH em diferentes lugares: 

“em casa” e “aula”68. Além disso, um aluno realça que contou histórias “às minhas 

filhas muitas vezes”69 e outro elemento respondeu que contou “duas vezes na festa do 

Natal”. As respostas apresentadas a partir das perguntas 10 até 12 são consideradas 

relevantes para a realização da atividade de CH na sala de aula, visto que a maioria dos 

discentes estava familiarizada com a CH na sua LM, e alguns têm esta atividade como 

um hábito e já contaram histórias. No entanto, só um aprendente costuma ouvir 

 

65 A resposta do aprendente encontra-se sujeita a correção sintática e concordância adjetival. 
66 A resposta foi corrigida segundo a lógica da frase. 
67 Este discente escreveu “não gostei de…”. 
68 A resposta do aluno encontra-se sujeita a correção lógica do discurso. 
69 A resposta do aluno encontra-se sujeita a correção da lógica do discurso. 
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histórias em língua estrangeira. Desta forma, alguns discentes sentiram dificuldades na 

atividade de compreensão oral e no reconto da história, visto que, pela primeira vez, 

ouviram e realizaram o reconto da história em LP. 

No que se refere à pergunta (13) “Acha que a contação de histórias: a. facilitou mais a 

compreensão do texto do que ler o texto em silêncio; b. facilitou mais a compreensão 

do texto do que ler o texto em voz alta; c. não facilitou em nada a compreensão do 

texto”, esta questão origina diferentes respostas de todos os alunos. Quatro discentes 

escolheram a opção “b” e dois selecionaram a opção “a”, como se pode ver no gráfico 

apresentado abaixo: 

Gráfico 6 – Resposta da pergunta 13 

 

À última questão (14) “Sugestões e comentários à professora estagiária”, todos os 

alunos apresentaram comentários: “Vai ser uma boa professora70”, “Não pode ficar 

mais nervosa71”, “Contar mais histórias do mesmo tema Natal72”, “Contou muito bem a 

história porque tem o dom de contar histórias. Contudo, a história demorou muito 

tempo para terminar. Isso fez com que perdesse a concentração73”, “Uma boa 

professora e compreendi tudo o que tinha ensinado” e “Gostei muito da sua aula, 

 

70 A resposta do aluno encontra-se sujeita a correção da lógica do discurso. 
71 A resposta do aluno foi corrigida devido à lógica do discurso. 
72 A resposta do discente foi corrigida de acordo com a lógica do discurso. 
73 A resposta do discente encontra-se sujeita a correção da lógica do discurso. 
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notando que fez um grande esforço para fazer as suas aulas se tornaram 

interessantes74”. 

Nesta regência, foi observada que a professora estagiária estava um pouco nervosa no 

início da atividade da primeira unidade letiva, mas conseguiu superar o nervosismo 

antes de realizar a CH. 

A história contada nesta regência tinha aproximadamente nove minutos. Portanto, 

alguns alunos não conseguiram compreendê-la e perderam a concentração. Desta 

maneira, faz todo sentido, alguns discentes terem sentido muita dificuldade a realizar 

a atividade de compreensão oral. Para solucionar esta dificuldade, foi contada a 

história uma segunda vez. Além disso, o facto desta história ser longa, a maioria dos 

estudantes não estarem acostumado a ouvi-la em língua estrangeira, não facilitou 

muito o reconto da história. Assim, conclui-se que esta atividade não atingiu o objetivo 

previsto.  

Em síntese, a CH auxilia os discentes a aprender a LP, dado que, através desta 

atividade, eles melhoram a compreensão oral e adquirem novo vocabulário, a 

competência gramatical (Formação feminino e plural dos nomes), escrita e cultural. 

Contudo, nesta regência não se conseguiu desenvolver de forma satisfatória a 

expressão oral dos alunos no que diz respeito à atividade do reconto da história, uma 

vez que os discentes não estavam familiarizados com esta atividade em LP e por 

dificuldades da professora estagiária a nível da gestão da atividade do reconto.  

2.5.3. Regência 2 

Na segunda regência, foram aplicados questionários (Anexo 42) aos quinze alunos, mas 

nove responderam e seis não.  

É pertinente salientar que esta regência foi realizada via Zoom (online). Desta forma, a 

primeira unidade letiva foi realizada via síncrona enquanto a segunda foi assíncrona. 

 

74 A resposta foi corrigida devido à construção frásica. 
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As questões analisadas nesta regência incidem sobre a CH realizada pela professora 

estagiária, a relevância da atividade da CH para auxiliar os discentes a aprender a 

língua-alvo e a CH realizada pelos discentes relativos a uma lenda do seu país. 

No que tange às perguntas: (1) “Compreendeu bem o que a professora explicou?”, (2) 

“Sentiu-se confortável nas aulas para fazer perguntas à professora?”75, (3) “Todas as 

suas dúvidas foram esclarecidas?”, (4) “Compreendeu bem as instruções dadas pela 

professora?”, (5) “Pensa que as atividades foram úteis para si?”, (6) “Pensa que 

aprendeu coisas novas nesta aula?”, as respostas correspondentes às perguntas foram 

distintas. Relativamente à questão 1, oito alunos responderam positivamente, mas um 

aluno respondeu “não”. Enquanto às perguntas 2 até 6, todos os aprendentes 

responderam “sim”. Pode-se verificar no gráfico abaixo: 

Gráfico 7 − Perceção geral sobre os exercícios realizados e o desempenho da 

professora estagiária na regência 2 

 

Relativamente à questão (7), “O que foi mais fácil?”, esta questão não obteve muitas 

respostas dos discentes. Desta forma, sete alunos não responderam e dois 

responderam “exercícios de classe” e “foi mais fácil para mim fazer os exercícios”. 

Estas duas respostas referem-se aos exercícios realizados nesta regência. Assim, pode-

se considerar que todas as atividades realizadas nestas duas unidades letivas 

(expressão oral, compreensão oral, alargamento lexical e gramática) foram fáceis. A 

 

75 Esta pergunta encontra-se sujeita a correção frásica. 
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história foi contada via Zoom, tornando um pouco difícil realizar algumas atividades de 

compreensão oral, alargamento lexical e expressão oral. Desta maneira, à pergunta 

(8), “O que foi mais difícil?”, apenas quatro aprendentes responderam, sendo que um 

deles considerou as atividades fáceis “Eu pensei que o exercício sobre as definições de 

novo vocabulário era mais difícil, mas não muito difícil”. As dificuldades identificadas 

pelos outros discentes foram: “Pensar sobre uma lenda e traduzi-la”, “Mais difícil para 

mim é entender o áudio da história”76 e “Foi mais difícil para mim entender o áudio da 

história”77. Contudo, com base nas observações diretas, viu-se que os alunos aderiram 

muito bem à atividade de compreensão oral. Além disso, a atividade de CH foi feita 

apenas uma vez e, para a segunda vez, foi mostrado o vídeo da gravação78 que foi feita 

pela professora estagiária. 

Todos os alunos responderam positivamente à pergunta (9), “No geral, gostou das 

aulas?”, enquanto à pergunta (9.1) “Do que é que gostou mais?”, três discentes não 

responderam e seis deram respostas diferentes: “Os exercícios”, “Ouvir a lenda sobre 

Timor”, “Ouvir”, “Eu gostei mais de fazer exercícios de gramática”, “Fazer exercício” e 

“Eu gosto de tudo”. 

No que tange à pergunta (9.2), “Do que é que gostou menos?”, oito alunos não 

responderam, e apenas um respondeu “Fazer grupos online. Não funcionou muito 

bem”. Esta questão foi mencionada pela professora orientadora: “a realização de 

trabalho do grupo online não funcionou bem, uma vez que tinha acontecido o 

problema da internet”. Conclui-se que fazer o trabalho em grupo online não funcionou 

muito bem, dado que não foi possível controlar bem o trabalho dos discentes e, devido 

a problemas de acesso à internet, alguns alunos ficaram sem ter grupo. Além disso, a 

pouca experiência da professora estagiária não ajudou muito na realização desta 

atividade em grupo.  

 

76 A resposta do aluno encontra-se sujeita a correção ortográfica. 
77 A resposta do discente foi corrigida devido ao erro ortográfico e lógica do discurso. 
78 O vídeo gravado está acessível neste link: 

https://drive.google.com/file/d/1plEXbHsF7jivg6oGp1dVDWcgMliaQMk3/view?usp=sharing 
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No que se refere à pergunta (10), “Costuma ouvir histórias?”, esta questão suscita 

respostas diferentes. Dois alunos não costumavam ouvir histórias, enquanto sete 

responderam positivamente. Da mesma maneira, à pergunta (11), “Gostou de ouvir 

uma história através do Zoom?”, dois discentes responderam que não gostaram, mas 

sete elementos responderam positivamente. Na pergunta (11.1), “Porquê?”, todos os 

alunos apresentaram as suas razões: “Sem ajuda de ler, é difícil perceber, porque não 

tenho suficiente vocabulário. Porque a minha internet é má”, “Mais atento”, “Para 

aprender mais e praticar”, “Funciona bem no zoom. As histórias são um tópico 

divertido e mais fácil do que ouvir as notícias!”, “Porque eu amo lendas”, “Porque 

gosto de ouvir as lendas”, “Eu amo ouvir as lendаs”, “Ouvir o sotaque e a pronúncia”79. 

Em síntese, a maioria dos estudantes gostou da história contada (do género lenda) via 

Zoom, mas dois não, devido aos problemas com a internet, à falta do vocabulário e de 

atenção. Um discente necessitou da versão escrita da história para compreendê-la 

melhor. Por outro lado, alguns consideram que esta atividade pode auxiliá-los a 

praticar e a aprender o português. 

No tocante à pergunta (12), “Gosta de ouvir histórias nas aulas presenciais?”, todos os 

alunos responderam positivamente. No entanto, sete discentes não partilharam as 

suas ideias ou não responderam à pergunta (12.1) “Porquê?”. Apenas dois 

responderam: “O mesmo que o 11.1.” e “Gosto de histórias, porque é mais real”80. 

No que toca à pergunta (13), “Já contou histórias?”, cinco discentes responderam 

“sim” e quatro responderam “não”. À pergunta (13.1) “Se sim, onde? ”81, quatro 

alunos responderam “em casa” e cinco não responderam, e à pergunta (13.2) “Se sim, 

a quem? ”82, também só quatro aprendentes responderam. Três responderam em 

geral “à família”83 e um respondeu especificamente “aos meus filhos”. Na pergunta 

 

79 A resposta do aluno foi corrigida devido a erros ortográficos. 
80 A resposta foi corrigida devido à pontuação e erros ortográficos. 
81 A pergunta original está mal numerada. 
82 A pergunta original está mal numerada. 
83 A resposta do aluno foi corrigida. 
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(13.4), “Se sim, em que língua(s)?”84, quatro alunos apresentaram respostas distintas: 

“Em língua materna e japonesa”85, “Em português e russo”, “Em português” e “Em 

russo e português”. Em síntese, alguns discentes já contaram histórias não só nas suas 

línguas maternas, mas também em línguas estrangeiras.  

Relativamente à pergunta (14) “Acha que a contação de histórias: a. facilitou mais a 

compreensão do texto do que ler o texto em silêncio; b. facilitou mais a compreensão 

do texto do que ler o texto em voz alta; c. não facilitou em nada a compreensão do 

texto”, esta pergunta provoca diversas respostas e todos elementos responderam-na.  

Gráfico 8 – Resposta da pergunta 14  

 

O gráfico (8) apresenta resultados distintos relativamente à atividade de CH. Desta 

maneira, cinco discentes consideraram que a CH facilitou mais a compreensão do texto 

do que ler o texto em voz alta e três elementos consideraram que a CH facilitou mais a 

compreensão do texto do que ler o texto em silêncio. Apenas um discente não 

considerou que a CH facilitou a compreensão do texto.  

No que toca à pergunta (15), “Sugestões e comentários à professora estagiária”86, três 

aprendentes não responderam, mas seis fizeram os seguintes comentários: “Muito 

 

84 A pergunta original está mal enumerada. 
85 A resposta do aluno encontra-se sujeita a correção ortográfica e da frase. 
86 A pergunta original está mal ordenada. 
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bem, atenta e clara”, “eu gosto das aulas dela”87, “Gostei do estilo da aula. O tema foi 

alegre, com foco na compreensão da língua, estrutura das frases, verbos e pronúncia. 

Novo vocabulário foi introduzido e entendido sem sentir que era muito difícil”, “Gostei 

de tudo. Obrigada”88, “Gosto de tudo, obrigado”, “Gosto de tudo, obrigada”89.  

Em geral, todos os aprendentes gostaram das aulas e um deles gostou mais do estilo 

da aula e conseguiu aprender o novo vocabulário sem sentir dificuldades. Desta 

maneira, todos os elementos participaram ativamente na produção oral de uma lenda 

do seu país (atividade anexo 23). Onze alunos fizeram este trabalho, mas um deles 

apresentou dois trabalhos. Portanto, o total dos trabalhos foi doze e a sua 

apresentação/gravação foi feita em diferentes formatos. Um discente usou o formato 

de vídeo para contar, enquanto os restantes aprendentes utilizaram o formato da 

gravação de voz.  

Foi utilizada uma grelha (Anexo 26)90 para avaliar a CH do género narrativo lenda 

realizada pelos alunos. Os critérios utilizados nesta grelha foram baseados na lista 

apresentada na parte teórica sobre as características de bons contadores de histórias 

que, para contar bem uma história, os contadores devem respeitar os elementos da 

CH: domínio da história, esqueleto da história e transmitir bem as histórias utilizadas 

voz, maneira de olhar, gestualidade, expressão facial, repetição e o ritmo. Além disso, 

foi enviada aos discentes esta grelha preenchida com os comentários de forma geral 

sobre o trabalho em questão e alguns erros da língua que se tinha conseguido anotar.  

A CH realizada pelos alunos foi alvo de uma avaliação em geral, com base na grelha e 

na observação direta. Desta forma, foram avaliados os seguintes parâmetros: 

“Respeito pelo tempo (min-max)”; “Apresentação da história de forma clara”; 

“Vocabulário adequado”; “Pronúncia correta”; “Fluência”, “Respeito pelas 

caraterísticas das lendas: inclusão de elementos reais e de fantásticos”; “Uso de dois 

tempos verbais” e “Variação de voz segundo a história”. 

 

87 A resposta do aluno foi corrigida devido a erros de concordância. 
88 A resposta do discente foi corrigida devido a erros de concordância. 
89 A resposta do aluno encontra-se sujeita a correção ortográfica. 
90 Para este trabalho, utiliza-se algumas questões constantes nesta grelha para avaliar a CH dos alunos. 
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Gráfico 9 − Resultado da CH pelos discentes do género narrativo lenda na regência 2 

 

Em geral, todos os discentes contaram muito bem as suas lendas apesar de tantos 

problemas encontrados, quer na LP quer no tema preparado, como demonstram os 

resultados dos gráficos apresentados. Relativamente ao parâmetro “Respeito pelo 

tempo (min-max)”, todos os alunos respeitaram o tempo. Quanto ao parâmetro 

“Apresentação da história de forma clara”, nove discentes foram classificados com 

“muito bom” e três com “bom”.  

O parâmetro “Pronúncia correta” deu origem a diferentes avaliações, havendo nove 

discentes foram “bom”, dois “suficientes” e um “muito bom”. Já no parâmetro 

“fluência” houve sete “muito bom” e cinco “bom”. Finalmente, seis alunos foram 

classificados com “muito bom” e seis com “bom” relativamente à utilização de forma 

adequada do “vocabulário”. 

No referente ao parâmetro “Respeito pelas características das lendas: inclusão de 

elementos reais e de fantásticos”, houve um estudante que usou outro género 

narrativo – o conto. No entanto, como este elemento apresentou muito bem a 

história, foi-lhe atribuída a classificação de “bom” e doze tiveram “muito bom”. 

Relativamente ao “Uso de dois tempos verbais”, dez aprendentes tiveram “muito bom” 

e dois “bom”. Quanto à “Variação de voz segundo a história”, a maioria dos alunos 

apresenta nitidamente a capacidade de contar histórias, utilizando a variação de voz, 
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gestos91e a maneira de olhar92. Desta forma, oito discentes foram classificados com 

“muito bom”, três com “bom” e um com “suficiente”.  

No que toca aos erros dos estudantes, foram conseguidos anotar alguns erros de duas 

tipologias: concordância93 e interferências da língua materna94.  

Em geral, todos os alunos participaram ativamente nesta regência e os exercícios 

realizados através da CH com o objetivo de desenvolver as competências de expressão 

e compreensão oral, vocabulário e gramática foram atingidos. 

2.5.4. Regência 3 

Na terceira regência, os questionários (Anexo 43) foram aplicados aos quinze 

discentes, mas quatro responderam e onze não, uma vez que estavam ocupados com a 

preparação do exame final e do trabalho individual de apresentação oral.  

Esta regência foi realizada em duas unidades letivas de forma diferente. Uma unidade 

letiva foi síncrona e a outra foi assíncrona. 

As questões analisadas nesta regência incidem sobre a CH realizada pela professora 

estagiária, a relevância da atividade da CH para auxiliar os discentes a aprender a 

língua-alvo e a CH realizada pelos discentes relativos aos contos populares de Portugal. 

No que tange às perguntas: (1) “Compreendeu bem o que a professora explicou?”, (2) 

“Sentiu-se confortável nas aulas para fazer perguntas à professora e esclarecer 

dúvidas?”, (3) “Todas as suas dúvidas foram esclarecidas?”, (4) “Compreendeu bem as 

instruções dadas pela professora?”, (5) “Pensa que as atividades foram úteis para si?”, 

(6) “Pensa que aprendeu coisas novas nas aulas?”, estas perguntas foram respondidas 

positivamente, como se vê no gráfico abaixo. 

 

91 Um discente gravou história em formato de vídeo e, foi por isso, foi conseguido identificar o gesto e a 

variação de voz utilizados. 
92 Foi um discente que utilizou este elemento, porque gravou a sua história em formato de vídeo.  
93 (Ex: concordância de género e número: “Bons tempo”). 
94 (Ex: interferência da língua materna: “precensa”, “cassais”, “cassal”, “cassa”, “belessa”, “pressentes”, 
“ficeram”, “una rossa”, “orgulhossa”, “zovem”, “lobishomém”, “ó pássaro”, “passalam”, “dizeram”, 
“lider” e “veguetação”). 
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Gráfico 10 − Perceção geral sobre os exercícios realizados e o desempenho da 

professora estagiária na regência 3 

 

Relativamente à pergunta (7), “O que foi mais fácil?”, três alunos responderam de 

forma diferente: “Mais fácil para mim foi quando eu fiz exercícios de gramática”, 

“Compreensão oral”95 e “Exercícios do conto”. Nesta pergunta, um discente só colocou 

um sinal de travessão sem dizer nada. Desta forma, foram apenas consideradas três 

respostas.  

À questão (8), “O que foi mais difícil?”, quatro aprendentes deram respostas 

diferentes: “Mais difícil para mim foi encontrar um conto popular da região e adaptado 

para gravar um áudio”, “Fazer áudio”, “Pronúncia” e “Pesquisar conto de um lugar”96. 

Verificou-se que alguns alunos sentiram dificuldades relacionadas com a utilização de 

meios tecnológicos para gravar os seus contos e a procura dos contos populares de 

Portugal em conformidade com a distribuição do trabalho (Anexo 37). A professora 

estagiária auxiliou os discentes a fazer este trabalho através da comunicação feita em 

três recursos: WhatsApp, E-mail e Google Classroom. 

Apesar de os alunos terem dificuldades em realizar as atividades propostas nesta 

regência, responderam positivamente à pergunta (9) “No geral, gostou das aulas?”.  

 

95 A resposta do aluno foi corrigida devido ao erro ortográfico. 
96 A resposta do aluno encontra-se sujeita a correção do erro ortográfico e lógico do discurso. 
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À pergunta (9.1), “Do que é que gostou mais?”, três alunos deram respostas diferentes: 

“Fazer exercícios de gramática e ouvir as histórias”, “Explica tudo de forma 

compreensível e fala claramente” e “Pratica do conto”. Contudo, um aluno só 

respondeu à pergunta (9.1) com um sinal de travessão e, portanto, não foi considerada 

uma resposta. Por outro lado, à pergunta (9.2), “Do que é que gostou menos?”, dois 

aprendentes responderam “gosto de tudo”97 e dois discentes referiram “fazer/gravar o 

conto”. Em síntese, apesar de terem encontrado problemas tecnológicos e dificuldades 

para fazer a gravação do conto via áudio ou vídeo, todos conseguiram realizar esta 

atividade com sucesso. 

No tocante à pergunta (10), “Costuma ouvir histórias?”, quatro alunos responderam 

positivamente.  

Relativamente à pergunta (11), “Gostou de ouvir uma história através do Zoom?” e 

(12) “Gosta de ouvir histórias nas aulas presenciais?”, quatro alunos responderam 

“sim”. No entanto, estes elementos apresentaram respostas distintas à pergunta 

(12.1), “Porquê?”, tais como: “Gosto de ouvir as histórias, porque estas permitem 

entender melhor o português”98, “Para mais aprender”, “Não sei” e “É mais divertido”.  

No que se refere à pergunta (13), “Prefere ouvir a história contada: a. pela professora 

estagiária simultaneamente; b. em formato de gravação pela professora estagiária”, 

quatro alunos escolheram ouvir a história contada “pela professora estagiária 

simultaneamente”. 

À pergunta (14), “Já contou histórias?”99, três aprendentes responderam “Sim” e um 

“Não”. À pergunta (14.1), “Se sim, onde?”100, três discentes responderam “Em casa”101 

 

97 A resposta do aprendente foi corrigida devido à lógica da frase. 
98 A resposta do aluno foi corrigida devido ao erro ortográfico. 
99 Um aluno só escreveu “x”. Por isso, não é considerada como uma resposta. 
100 Um aluno só escreveu “x”. Por isso, não é considerada como uma resposta. 
101 Um aluno respondeu especificamente “meus filhos”. Portanto, considera-se que esta resposta é 

referente a um lugar “casa”. Desta forma, considera-se que esta pergunta (14.1) foi respondida por três 
alunos de forma semelhante. 
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e à pergunta (14.2), “Se sim, a quem?”102, duas responderam em geral “Para a minha 

família” e um respondeu “Crianças”. 

 Relativamente à pergunta (14.3), “Com que frequência (quantas vezes num período de 

tempo)?”103, dois aprendentes afirmaram que só “Uma vez”104 e um referiu “Quando 

era mais pequeno”105. Os três discentes deram também respostas distintas 

relativamente à pergunta (14.4), “Se sim, em que língua(s)?”106: “Em Português”107, 

“Russo” e “Espanhol”. 

No tocante à pergunta (15), “Acha que a contação de histórias: a. facilitou mais a 

compreensão do texto do que ler o texto em silêncio; b. facilitou mais a compreensão 

do texto do que ler o texto em voz alta; c. não facilitou em nada a compreensão do 

texto”, os quatro alunos deram respostas diferentes. Três discentes escolheram a 

opção “b” e um respondeu a opção “a”. O gráfico abaixo demonstra os resultados 

obtidos: 

Gráfico 11 – Resposta da pergunta 15 

 

 

102 Um aluno só escreveu “x”. Por isso, não é considerada como uma resposta. 
103 Um aluno só escreveu “x”. Por isso, não é considerada como uma resposta. 
104 A resposta do aluno “1”. Por isso, foi corrigida “uma vez” para adequar o discurso. 
105 A resposta do aluno encontra-se sujeita a correção da concordância frásica. 
106 Um aluno só escreveu “x”. Por isso, não é considerada como uma resposta. 
107 A resposta foi corrigida devido ao erro ortográfico. 
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No que se refere à pergunta (16), “Teve dificuldade a preparar um conto popular de 

Portugal?”, três discentes responderam “sim” e um “não”, e à pergunta (16.1) “Se sim, 

porquê?”108, os três aprendentes apresentaram razões diferentes: “Tenho problemas 

com a pronúncia”, “fazer áudio” e “Pesquisar conto de lugar”. 

À pergunta (17), “Teve dificuldade a contar um conto popular de Portugal?”, um 

discente respondeu “sim” e três “não”.  

Relativamente às perguntas (18), “Acha que através da contação de histórias pode 

aumentar o seu vocabulário?”; (19), “Acha que a contação de histórias ajuda a 

aprender a gramática?”; (20), “Acha que consegue melhorar a pronúncia através da 

contação de histórias?”; (21), “Acha que consegue melhorar a compreensão oral (ouvir) 

através da contação de histórias?”; (22), “Acha que consegue melhorar a expressão 

oral (falar) através da contação de histórias?”; (23), “ Acha que consegue melhorar a 

escrita através da contação de histórias?”, quatro alunos responderam “sim” como 

demonstra no gráfico abaixo: 

Gráfico 12 – Vantagens da atividade de CH 

 

No que se refere à pergunta (24), “Acha que através da contação de histórias: a. 

aumenta a vontade de ler mais textos em português; b. motiva para escrever textos em 

 

108 Um aluno só escreveu “x”. Por isso, não é considerada como uma resposta. 
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português”, quatro discentes responderam “aumenta a vontade de ler mais textos em 

português”. 

No tocante à pergunta (25) “Sugestões e comentários à professora estagiária”, os 

quatros discentes responderam de forma variada, mas sempre positiva: “A aula é 

muito interessante! Muito Obrigada pela ajuda para encontrar o conto”, “Obrigado por 

tudo”, “Não tenho sugestões, gostei muito dela” e “Tudo é positivo da parte dela”109. 

Apesar de só quatro discentes terem respondido ao questionário da aula, isso não 

demostra que todos não realizaram o exercício de CH do género narrativo conto, em 

particular os contos populares de Portugal (Anexo 33). Dez alunos realizaram esta 

atividade de forma diferente relativamente à gravação dos contos. Um discente gravou 

o conto em formato de vídeo e os restantes utilizaram o formato da gravação de voz. É 

relevante salientar que estes alunos já tinham apresentado uma atividade de CH na 

segunda regência. Desta forma, com este trabalho, pôde-se observar o seu 

desempenho na LP e a sua progressão. Utilizou-se uma grelha (Anexo 38) para avaliar a 

produção oral dos discentes. Desta forma, os parâmetros analisados foram: “Respeito 

pelo tempo (min-max)”, “Apresentação da história de forma clara”, “Vocabulário 

adequado”, “Pronúncia correta”, “Fluência”, “Respeito pelas caraterísticas do conto: 

narrativa curta e a inclusão de elementos reais e de fantásticos”, “Uso de dois tempos 

verbais” e “Variação de voz segundo a história”.  

 

109 A resposta foi corrigida devido à construção da frase. 
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Gráfico 13 − Resultados da CH pelos discentes do género narrativo conto na regência 

3 

 

Em geral todos os alunos evoluíram bastante na produção oral, como demonstra o 

gráfico apresentado em cima. Todos os discentes foram avaliados com “muito bom” 

nos parâmetros “Respeito pelo tempo (min-max)”, “Apresentação da história de forma 

clara”, “Vocabulário adequado”, “Fluência” e “Uso de dois tempos verbais”. No 

entanto, no parâmetro “Pronúncia correta”, alguns aprendentes ainda apresentaram 

alguns problemas relativos à pronúncia devido à influência das línguas maternas. Desta 

maneira, três discentes foram avaliados com “muito bom” e sete com “bom”. 

No que se refere ao parâmetro “Variação de voz segundo a história”, todos os 

discentes utilizaram as variações de vozes segundo as personagens e a ação das 

histórias. Nove estudantes foram avaliados com “muito bom” e um com “bom”. 

No que se refere ao parâmetro “Respeito pelas caraterísticas do conto: narrativa curta 

e a inclusão de elementos reais e de fantásticos”, há apenas um elemento que não 

cumpriu o trabalho proposto, mas contou muito bem a sua história. Desta maneira, 

nove discentes foram classificados com “muito bom” e um com “bom”. 
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Não foi possível verificar todos os erros dos alunos, mas foram identificados alguns. Os 

erros são de três tipos: concordância110, preposição111 e interferência da língua 

materna112.  

De forma geral, todos os alunos participaram ativamente nesta regência e os exercícios 

realizados através da CH com vista a desenvolver as competências de expressão e 

compreensão oral, vocabulários e gramáticas foram bem-sucedidos, tendo-se atingido 

os objetivos propostos. Além disso, considera-se que a CH pode auxiliar os discentes a 

melhorar a pronúncia e a motivá-los a escrever e a ler em português. 

 

 

  

 

110 (Ex.: “A palácio”). 
111 (Ex.: “Queria falar um conto popular de popular”). 
112 (Ex.: “Cassar”, “Zegaram”, “Quasse”, “Um héroi”, “Ecxiste”, “Hávia” e “Cassada”). 
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Considerações Finais 

A CH é uma das atividades comunicativas mais antigas do ser humano e, atualmente, é 

utilizada para fins educativos. Desta maneira, no ensino-aprendizagem de PLS, utiliza-

se esta atividade como uma ferramenta importante para auxiliar os discentes a 

aprender o PLS. 

O presente projeto de investigação-ação, realizado no âmbito do estágio pedagógico 

de Mestrado em Português Língua Segunda / Língua Estrangeira na Universidade do 

Porto, pretendeu identificar a vantagem da utilização da CH no ensino-aprendizagem 

de PLS com o público-alvo adulto no nível A2. Para este efeito, realizou-se a revisão da 

literatura sobre aspetos relevantes no que diz respeito à CH. Partindo destes princípios 

teóricos, foi implementado um plano de intervenção pedagógico-didática constituído 

por quatro regências realizadas em dois semestres com formatos distintos – o primeiro 

semestre foi presencial e o segundo foi online.  

Com base na revisão da literatura e nos resultados obtidos na intervenção pedagógico-

didática, pôde-se chegar a algumas conclusões acerca das perguntas orientadoras 

colocadas no início da investigação: 

1. A CH pode auxiliar os discentes no nível A2 a aprender PLS? Antes de mais, qualquer 

atividade que tenha cariz educativo pode sempre auxiliar os alunos a aprender o PLS. A 

CH é considerada uma arte e tem um cariz educativo, podendo levar os discentes não 

apenas a aprender este idioma, mas também favorecer uma solução para problemas 

inerentes à LP e encorajar ao estudo desta língua, independente dos professores. A 

resposta para esta pergunta é, pois, afirmativa e, por conseguinte, é extremamente 

pertinente que se utilize a CH com diferentes estratégias de acordo com 

planos/objetivos traçados, nível, dificuldade dos discentes, necessidades e contexto de 

aprendizagem. Além disso, a escolha da história deve estar em conformidade com o 

tema, o contexto e a idade dos aprendentes e a forma de contar deve estar de acordo 

com o nível dos alunos.  

No âmbito do ensino-aprendizagem de PLS, ao usar a CH como atividade de produção 

oral feita pelos professores para realizar atividades de CO, é imprescindível que se 
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produzam exercícios diversificados para desenvolver as competências comunicativas 

em língua dos discentes e que se realize a CH em três fases: pré-audição, audição e 

pós-audição, uma vez que estas constituem um fator importante para a realização 

bem-sucedida da atividade de CH. Na pré-audição, deve contextualizar-se o tema, o 

que pode ser feito através de diferentes formas, como apresentar uma ideia que 

decorre de atividades dos alunos nas aulas anteriores, ligada ao tema que vai 

apresentar; mostrar imagens com auxílio de perguntas dirigidas relacionadas com a 

história; realizar um jogo de adivinhas; deixar os estudantes adivinhar o tema sobre o 

qual se vai trabalhar. Além disso, nesse momento, deve ensinar-se o vocabulário 

relevante. É fundamental que todas as atividades realizadas sejam sempre 

acompanhadas por uma instrução clara e que se controle a compreensão por parte 

dos discentes, de modo a assegurar o sucesso das atividades de CO de histórias. Nas 

atividades de audição, deve contar-se a história de acordo com o tema apresentado e, 

nesse momento, deve tomar-se em consideração as limitações da CO, quer na sala de 

aula, quer no ensino online. Desse modo, é necessário que se utilizem alguns recursos 

para facilitar a CO da história, a saber: fazer o controlo da CO dos discentes, utilizar 

imagens ou objetos relativos à história e gravar a história contada. Além disso, é 

necessário não esquecer que as atividades de CO se realizam através de atividades 

divergentes, com um equilíbrio da relação entre o processo de descodificação/bottom-

up e de construção de sentido/top-down e as consequentes diferenças de focos de 

audição. Nas atividades de audição é ainda relevante explicar o tempo e a forma da 

realização de exercícios propostos. Na pós-audição, pode ensinar-se gramática e fazer 

os respetivos exercícios, explicar o trabalho de casa, realizar o reconto da história e 

distribuir a versão escrita da história contada. 

2. Quais são as competências que os alunos de PLS no nível A2 podem adquirir por 

meio da CH? Ao longo desta investigação-ação, foram realizadas diferentes atividades 

com estratégias distintas para desenvolver as diversas competências e solucionar as 

dificuldades dos discentes partindo da atividade de CH. Desta forma, a resposta para 

esta pergunta subdivide-se em várias, que a seguir se apresentam: i. A CH, em geral, 

pode desenvolver as competências comunicativas (compreensão oral, expressão oral, 
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compreensão escrita e expressão escrita), a competência cultural, a competência 

intercultural e a competência tecnológica, a competência lexical, a competência 

gramatical e a competência da aprendizagem. ii. Os discentes desenvolvem 

especificamente a competência linguística através da sua participação na realização 

das atividades propostas.   

3. Que vantagens da CH no ensino-aprendizagem de PLS? Evidentemente, a CH 

apresenta muitas vantagens para o ensino-aprendizagem do PLS, visto que, por um 

lado, esta é uma atividade de caráter educativa da CO e uma arte. Por outro lado, 

alguns discentes já estão familiarizados com a CH na sua LM. Além disso, esta atividade 

é realizada nos vários países de forma diferente com objetivos divergentes e pode 

motivar os alunos a aprender a LP ao: ler, escrever, falar e ouvir em português; 

conhecer/aprender uma cultura; apresentar uma história (neste caso, pode ser uma 

história do seu país, ou história de qual gostar mais); respeitar as diferenças culturais; 

aprender o vocabulário em português; utilizar a tecnologia e aumentar a criatividade 

dos discentes. Por conseguinte, a CH desenvolve também a habilidade de 

gestualidade, voz, memória, pronúncia e competência da oralidade dos alunos. No 

entanto, a vantagem desta atividade está dependente da forma como os professores 

elaboram os exercícios, partindo da CH, em conformidade com os objetivos previstos, 

o nível e a dificuldade dos discentes, devendo contemplar sempre três fases (pré-

audição, audição e pós-audição) e utilizando diferentes estratégias. 

 4. Como é que os professores de PLS podem preparar exercícios e lecionar através da 

CH? Nesta investigação-ação, aprendeu-se que há duas etapas que os docentes 

necessitam de saber para preparar exercícios através da CH. A primeira etapa consiste 

em considerar o contexto em que acontece o ensino-aprendizagem; a programação de 

curso, o nível, as necessidades e os objetivos dos discentes; a escolha de histórias 

(conto e lenda e outros géneros narrativos) e a estratégia para fazer os alunos 

compreenderem e contarem histórias. Quanto à segunda etapa, os professores 

necessitam de ter competências para planificar aulas, realizar e gerir atividades, avaliar 

e refletir sobre as atividades realizadas. 
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No que toca à realização das atividades na sala de aula, partindo da CH, é importante 

que os professores tenham competências para as desenvolver com as estratégias 

adequadas. Desta forma, eles necessitam de ter as competências gerais de ensino, em 

multimédia e comunicativa. Por conseguinte, aqueles necessitam de pesquisar sobre a 

história que vão contar, verificá-la, avaliar os recursos linguísticos presentes no texto, 

estudá-la, fazer um guião de aulas com as respetivas atividades, de acordo com os 

objetivos estabelecidos, treiná-la e dominá-la. Desta maneira, no momento da CH, os 

professores podem contar a história utilizando elementos da CH como o gesto, a voz, o 

ritmo, a maneira de olhar, a pronúncia correta e clara e a expressão facial. Para os 

docentes que não são contadores de histórias, é sempre possível optar por realizar 

esta atividade de outras formas: chamar um contador de histórias para contar a 

história, lê-la em voz alta, fazer a mediação da história ou gravá-la e apresentá-la.  

No atinente à questão colocada “Para ensinar uma LNM utilizando a CH, é relevante 

que os professores conheçam os seus elementos, tenham um vasto repertório de 

histórias e estejam preparados para realizar uma CH?” (no subponto 1.1.2, p. 20). A 

resposta a esta questão é afirmativa, visto que se devem dominar estes elementos 

para transmitir as histórias de forma clara, compreensível e adequada ao público-alvo. 

Além disso, devem saber outras histórias de diferentes géneros e estarão preparados 

para lhas contarem quando lhes pedirem para contar outras histórias. 

Com base nos resultados apresentados, pode-se concluir que os objetivos do projeto 

de investigação-ação foram alcançados, tal como demonstram os resultados positivos 

da investigação pedagógico-didática. No entanto, esta investigação-ação apresenta 

algumas limitações, em particular devido ao número de aulas disponíveis não ter 

permitindo desenhar e implementar atividades através da CH que permitisse trabalhar 

todas as competências. Desta forma, não se conseguiu desenvolver as competências 

de leitura e cultural. Deste modo, sugere-se aos futuros investigadores que utilizem a 

CH com vista a desenvolver estas competências através de diversos exercícios e 

estratégias distintas. Além disso, podem utilizar a CH com diversos géneros narrativos 

para auxiliar os discentes a aprender o PLE e desenvolver competências comunicativas 

em língua portuguesa. 
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Anexo 1− Contação de histórias na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

  

Quadro 4 –  Contação de Histórias na CPLP 

Países CPLP Atividades de CH (Links) 

Angola ✔ https://fb.watch/3S3MXRlL42/. Último acesso em 15/02/2021. 

✔  https://fb.watch/3S3Awvek0f/ Último acesso em 24/02/2021. 

Brasil ✔ https://fb.watch/3S5cm5G2z5/. Último acesso em 24/02/2021.  

✔ https://youtu.be/BVHetbOx4bY . Último acesso em 24/02/2021. 

Cabo Verde ✔ https://www.facebook.com/153397564808593/videos/935353
200225597. Último acesso 15/02/2021. 

Guiné Bissau ✔ https://www.fecongd.org/radio/horadoconto/HORA_DO_CONT
O_1.mp3 Último acesso 18/02/2021.  

Moçambique ✔ https://www.facebook.com/478907488945459/videos/197171
815225459. Último acesso em 16/02/2021.  

✔ https://www.facebook.com/478907488945459/videos/554032
135515052. Último acesso em 16/02/2021.  

Portugal ✔ https://www.youtube.com/watch?v=NQwGdRoOJeo. Último 
acesso em 16/02/2021.  

✔ https://www.youtube.com/watch?v=OCeE6bYlqqw. Último 
acesso em 16/02/2021.  

✔ https://www.youtube.com/watch?v=67nKn52tcvg&feature=yo
utu.be. Último acesso em 19/02/2021. (conto tradicional) 

São Tomé e 
Príncipe 

✔ https://www.youtube.com/watch?v=0kROPAmYK2w. Último 
acesso 24/02/2021.  

Timor-Leste ✔ https://www.facebook.com/radiowip.org/videos/41526697976
1477. Último acesso em 16/02/2021. 

✔ https://youtu.be/w7HPgugTwoU. Último acesso em 24/02/2021 

✔ https://www.facebook.com/1419217121662093/videos/61709
4102495868. Último acesso 16/02/2021. 

 

O quadro acima ilustra claramente a CH dirigida a públicos diversos, de diferentes 

idades, com objetivos distintos e sob diferentes formas de realização. 

 

https://youtu.be/BVHetbOx4bY
https://www.facebook.com/153397564808593/videos/935353200225597.%20Último%20acesso%2015/02/2021
https://www.facebook.com/153397564808593/videos/935353200225597.%20Último%20acesso%2015/02/2021
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Anexo 2− Questionário de identificação dos alunos 
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Anexo 3− Perguntas e fio condutor utilizados pela professora estagiária para se 

organizar na atividade de pré-audição e ficha de trabalho da regência 0 
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Anexo 4− Ficha de transcrição da Lenda de São Martinho 
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Anexo 5− Imagem utilizada para contar histórias 
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Anexo 6− Questões abertas dirigidas, que professora estagiária utilizou, aos alunos 

da regência 1 da atividade de pré-audição 
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Anexo 7− Ficha de atividade da compreensão da Lenda de São Martinho 
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Anexo 8− Ficha da atividade de alargamento lexical 
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Anexo 9− Ficha teórica sobre a formação do feminino dos nomes 
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Anexo 10− Ficha de exercícios da formação do feminino dos nomes 
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Anexo 11− Ficha do Conto “ A primeira prenda do Pai Natal” 
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Anexo 12− Imagens utilizadas como suportes da primeira unidade letiva da regência 

1 
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Anexo 13− Ficha teórica sobre a formação do plural dos nomes  
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Anexo 14− Fichas de exercícios da formação do plural dos nomes 
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Anexo 15− Ficha de exercício da escrita 
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Anexo 16− Imagens utilizadas como suporte da segunda unidade letiva da regência 1 
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Anexo 17− Materiais de apoio para a realização da atividade de escrita da segunda 

unidade letiva da primeira regência 
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Anexo 18− Imagem e questões abertas utilizadas na primeira unidade letiva da 

regência 2  
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Anexo 19− Ficha de exercícios da compreensão oral da Lenda do Crocodilo 
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Anexo 20− Ficha de exercícios de alargamento lexical 
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Anexo 21− Ficha teórica do pretérito perfeito e pretérito imperfeito do modo 

indicativo  
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Anexo 22− Ficha de exercícios do pretérito perfeito e pretérito imperfeito simples do 

modo indicativo 
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Anexo 23− Ficha de exercícios da produção oral da lenda 

 

 

 

 

 

 



157 

 

Anexo 24− Instruções para a submissão da lenda 
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Anexo 25− Ficha de trabalho de casa do pretérito perfeito e pretérito imperfeito 

simples do modo indicativo 
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Anexo 26− Grelha utilizada para avaliar as lendas dos discentes 
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Anexo 27− Ficha da “Lenda do Crocodilo” 
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Anexo 28− Imagens utilizadas como suporte da regência 2 
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Anexo 29− Adivinhas utilizadas na primeira unidade letiva da regência 3 
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Anexo 30− Ficha de exercícios da compreensão do Conto “Caldo de Pedra”  
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Anexo 31− Ficha de exercícios do alargamento lexical 
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Anexo 32− Ficha teórica e exercícios do pretérito mais-que-perfeito composto do 

indicativo e particípio passado 
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Anexo 33− Ficha de exercícios de produção oral de contos populares de Portugal 
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Anexo 34− Ficha de exercícios da segunda unidade letiva da regência 3 
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Anexo 35− Instruções para a submissão dos contos no google classroom 
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Anexo 36− Ficha do Conto “Caldo de Pedra” 
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Anexo 37− Ficha da distribuição da tarefa “contos populares de Portugal”  
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Anexo 38− Grelha utilizada para avaliar atividade de “contos populares de Portugal” 

produzidos pelos aprendentes 
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Anexo 39− Imagens utilizadas como suporte na regência 3 
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Anexo 40− Questionário aplicado depois da regência 0 
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Anexo 41− Questionário aplicado depois da regência 1 
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Anexo 42− Questionário aplicado depois da regência 2 
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Anexo 43− Questionário aplicado depois da regência 3113 

 

 

 

113 Existe uma gralha “Marca apenas uma oval” que apareceu de forma automática no Google Forms. 
Esta gralha apareceu entre a instrução e a escolha das datas em que os discentes participaram na aula.  
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