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Resumo 

 A expressão oral é uma das competências mais importantes no ensino 

aprendizagem de língua estrangeira. A sua aplicação metodológica exige um 

tratamento implicado na situação de uso. Tendo em vista as novas plataformas de 

educação, de modo a garantir que o ensino de L2 se faça de maneira eficiente, o 

professor precisa desenvolver métodos e práticas que estejam alinhados às novas 

tecnologias de comunicação. É neste sentido que se desenvolve o presente projeto, 

que envolve uma turma de nível B1 de Português Língua Estrangeira, da 

Universidade Alexandru Ioan Cuza, para a qual foi proposta uma sequência de 

práticas de interação oral, síncrona e assíncrona, mediada pelo computador. Com 

este projeto, pretende-se observar a aplicabilidade de tecnologias para o 

desenvolvimento da expressão oral e tentar apresentar atividades válidas para 

desenvolver a fluência. 

Palavras-chave: Português língua estrangeira, expressão oral, ensino online 

 

  



7 

Abstract 

Speaking is one of the most important skills to be developed in the process of learning 

and teaching a second language. It requires a specific aproach in wich is implied a 

consistent methodology for its improvement. In view of new virtual learning platforms 

for SL for its multiple ways to use it, the teacher has to be prepared for using it effectivly 

and being conscious about new methodologies and acttivities applied for new platforms 

for online education. This project aims to discuss about synchronous and assynchronous 

speaking activities designed for a group of Portuguese as Second Language’s students at 

Alexandru Ioan Cuza University in the country of Romania. In which we analise the 

activities and its aplicability for the improvement of the B1 level fluency.   

Keywords: Portuguese as Second Language, Speaking skill, Online education 
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Introdução 

Quando se pensa em comunicação oral pensa-se sempre em exercício de oratória 

e bem falar. A centralização dos estudos da oralidade em ensino de línguas tem sido 

discutida amplamente nos dias atuais pelo fato dela estar presente na vida cotidiana de 

toda comunidade de falantes. Falar bem não implica necessariamente ser um político ou 

um professor. A necessidade de comunicar oralmente é requisito elementar para todo tipo 

de interação interpessoal.  

Uma das mudanças mais marcantes em nossa sociedade é a revolução tecnológica 

que tem transformado o modo interativo entre as pessoas. Os meios que dispomos para 

todo tipo de comunicação traz à luz da discussão a essencialidade da comunicação oral 

em contextos diversos. O crescente uso das novas tecnologias de comunicação tem nos 

obrigado a pensar em novos modos de estar e de se relacionar.  

No contexto educacional ainda se vê uma grande resistência quanto ao uso das 

tecnologias para o ensino. Por um lado isso ocorre por culpa do desconhecimento acerca 

do funcionamento das novas TICs que possuem uma velocidade de inovação quase 

desumana. Por outro, pela tradicional ideia de que a máquina elimina a componente 

humana das relações e transmissão de conhecimento. Ora, bem sabemos que a informação 

se encontra disponível na rede web e basta carregar num botão para se ter acesso a um 

mundo de conhecimento. Também é de conhecimento de todos que a questão da 

componente humana é uma questão geracional, embora a importância do contato humano 

ainda seja elemento discutível, é possível haver um nível de afetividade nas relações 

supostamente virtuais. 

Esta situação contrasta com as concepções de ensino de língua presencial e à 

distância. Com efeito, é demais evidente a existência de conceitos tradicionais que se 

apresentam como barreiras a serem transpostas quando se trata da comunicação mediada 

pelo computador. Na efetividade da comunicação por meio da tecnologia já se consolidou 

a comunicação por texto escrito, ainda mais recentemente temos visto a consolidação da 

comunicação por textos orais, pelo fato de haver novos modos de o fazer como gravações 

de voz presente em toda aplicação, bem como a de vídeos. A sua facilidade de 

compartilhamento de informação entre aparelhos de telemóveis e computadores tem 

permitido uma circulação de variados tipos de arquivos, sobretudo arquivos de áudio. O 
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Whatsapp, por exemplo, é uma aplicação que permite a comunicação por gravação de 

áudios. Também o Instagram e outros mais.  

 A questão a propósito da oralidade sobretudo da expressão oral e por conseguinte 

dos modos de comunicação oral aplicados ao ensino de L2, procurando explorar as suas 

possibilidades em ambiente virtual é o objetivo desse relatório de estágio. Com vista a 

atingir tal objetivo, num primeiro capítulo trabalharemos questões relativas à 

competência oral, nomeadamente, a expressão oral e suas componentes essenciais de 

comunicação; as especificidades da oralidade; a comunicação na interação face a face e 

mediada pelo computador. Num segundo capítulo e face às necessidades e contexto 

educativo encontrado apresentam-se as práticas possíveis para uma didática de 

desenvolvimento da competência de expressão oral. 
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1. Enquadramento teórico 

1.1. A expressão oral 

A expressão oral é um processo interativo de construção de significado, que envolve a 

produção e a receção e o processamento de informação (Brown, 1994; Burns e Joyce; 

1997) A extensão e os limites do seu entendimento dependem do contexto em que ocorre, 

incluindo seus interlocutores. A sua forma e significado são um produto da negociação, 

de dar e receber, implicado na intenção comunicativa dos interlocutores.  

É a competência que primeiro se associa ao processo de ensino de LE. Embora 

tenha ganhado maior notoriedade nos últimos anos com estudos sobre a oralidade, ela foi 

deixada em segundo plano por muito tempo.  Tal deve-se à tradicional função da escola 

que ainda possui, em certa medida, a crença popular que a capacidade de decifrar ou cifrar 

mensagens escritas é a competência mais valiosa que se oferece na escola, e que o ensino 

de língua resume-se ao processo de aprender a ler e a escrever (Cassany, Luna e Sanz; 

2008)).  Acreditou-se por muitos anos que aprender a falar era algo de inato no ser 

humano e que seu desenvolvimento se dava por convívio com outras pessoas, nas ruas, 

supermercados, com familiares como um processo natural. Muito embora essa 

perspectiva de transmissão naturalizada da competência oral não seja de todo incorreta, 

ela esteve presente em contexto de ensino de língua materna. Por um lado, o convívio 

pode ser um meio de adquirir conhecimento, mas por outro lado, do ponto de vista de 

aquisição de LE em contexto mais formal de ensino aprendizagem torna-se necessária a 

criação de uma didática para o ensino da oralidade na LA. O sucesso da aprendizagem de 

língua estrangeira depende igualmente do bom desenvolvimento da competência oral.   

Outra explicação possível que se tem acerca da baixa relevância acerca da 

expressão oral é a escassez de recursos disponíveis para o seu desenvolvimento. 

Relativamente à prática de línguas estrangeiras, por muitos anos o recurso disponível era 

a fita cassete que acompanhava o manual escolar. A aquisição da LE contava com os 

recursos oferecidos. Consequentemente, a exposição à língua limitava-se ao conteúdo dos 

materiais. Observa-se, daí, que era, naturalmente, necessária a adaptação aos meios 

disponíveis. Incentivava-se, alegadamente, o ensino de LE por meio da leitura de textos 

em detrimento da exposição oral, uma vez que os textos escritos eram a “tecnologia” mais 

acessível. A exposição à língua devia, portanto, ser feita de acordo com a oferta. Ademais, 
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o ensino da expressão oral era realizado nos anos mais tardios, por considerarem que, 

dessa maneira, podia-se evitar erros nos anos iniciais de ensino, como sugere o artigo de 

Gart e Gary’s (1981)“Caution: talking may be dangerous for your linguistic health”. 

 Atualmente, com o advento das tecnologias de informação, a oferta de materiais 

e conteúdos disponíveis na Web contam-se aos milhares. Aliás, estudos na área têm 

comprovado a necessidade de exposição aos registros orais em níveis iniciais. Duarte e 

Carvalho (2018) asseguram que “a competência de comunicação oral se desenvolverá 

tanto mais quanto mais tempo os alunos forem expostos a materiais linguísticos 

autênticos”.  

Numa concepção mais contemporânea de ensino-aprendizagem de línguas, como 

uma ação integral de formação humana, sobretudo na sociedade moderna tecnicista em 

que vivemos, tem-se verificado uma mudança acerca dos planos curriculares com a 

inclusão de trabalhos com ênfase na expressão oral. Tal crescimento se deve à consciência 

acerca da importância do discurso oral na vida quotidiana. Na perspectiva de Calsamiglia 

(1994), a comunicação oral é o eixo de toda comunidade:  

Todo tipo de transacciones se llevan a cabo por esta vía y en ellas toman 

sentido y se configuran las formas de vida. Los etnometodólogos afirman que las 

diversas situaciones de comunicación no son solamente un reflejo de la vida social sino 

que ellas mismas son el locus en donde ésta se recrea y se desarrolla, con todas sus 

características y conflictos 

 Além disso, assegura a autora, a anterioridade da oralidade, a nível de evolução 

histórica da língua, da sua importância como sendo um comportamento “generalizado y 

primordial” (Calsamiglia,1994), é ela um elemento constituinte e insubstituível da vida 

quotidiana, podendo, assim, tomar muitas formas variadas, as quais se estendem por um 

contínuo variável entre situações de comunicação informais, em que se verifica um uso 

da linguagem com “finalidad utilitaria o de convivencia” (Calsamiglia,1994), cuja 

interação se faz de modo muito espontâneo, quando se trata, por exemplo, de encontros 

casuais (numa mesa de bar com os amigos, num passeio pelo parque), sendo esta de 

natureza aberta e evolutiva, e também de situações comunicativas formais, mais 

elaboradas do ponto de vista do conteúdo, menos abertas e com maior precisão na sua 

organização estrutural, tomando uma dimensão comunicativa menos espontânea. 
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 Tratando-se de ensino e aprendizagem de língua estrangeira (LE), a competência 

comunicativa oral, seja ela de compreensão oral, de produção oral ou interação, revela-se 

inegavelmente o ponto central de um processo de aquisição de língua. O domínio gradual 

da língua alvo (LA) assenta na relação comunicativa que se estabelece entre os alunos e 

professores, alunos e alunos, sendo os participantes agentes intervenientes na construção 

dos significados na interação.  

 Alguns estudos realizados na área, servem de base para este relatório e permitem 

comprovar a importância da prática oral no desenvolvimento da competência oral de 

recepção e produção em contexto de ensino de língua estrangeira, corroborando, contudo, 

com o aprimoramento do exercício didático, numa perspectiva teórico-prática. Sendo o 

foco deste relatório a discussão de ações acerca de atividades de produção oral, são 

levadas em consideração as proposições assentes na ideia de desenvolvimento da 

competência comunicativa pela interação, como prática social imprescindível, a partir da 

qual, também, orientam-se as unidades didáticas.  

 

1.2. Especificidades da oralidade 

Falar é uma tarefa que exige uma série de elaborações mentais complexas. Se para os 

falantes nativos ela já está automatizada, para o falante não nativo esse processo precisa 

ser ativado. É um processo tão naturalizado que nos esquecemos uma vez desenvolvida  

essa habilidade, até ao momento em que percebemos que precisamos aprender a fazê-lo 

novamente na segunda língua. É comum, também, a crença de que o falante nativo não 

se esforça para falar a sua língua e que a língua na sua boca flui perfeitamente (Burns e 

Goh, 2012). Mas o que não se vê, porém, e está por trás do ato de fala, são os processos 

necessários para a elaboração de um discurso.  

 A natureza da língua falada é descrita por McCarthy (1998) em 4 grandes áreas: 

aspectos estruturais, aspectos interacionais, aspectos de gêneros textuais e 

constrangimentos contextuais. Nas características estruturais, McCarthy aponta para a 

transação e os pares adjacentes, as sequências transacionais organizadas em turnos de fala 

entre os interlocutores. Em relação aos aspectos interacionais, aponta para os marcadores 
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discursivos, as tomadas de turnos, a partilha de conhecimento e a organização sintática 

da informação (conhecimento linguístico declarado). No que tange aos aspectos de 

gêneros textuais, o autor refere-se aos domínios conhecidos dos gêneros do discurso oral, 

por exemplo, sermão, jantares, exposições orais formais, anedotas, histórias. E por fim, 

nos constrangimentos contextuais, aponta para a ocorrência de elipses e a densidade 

lexical como variantes de uma situação de conversação em tempo real (maior ocorrência 

de deíticos em detrimento de formas com significado lexical). 

 McCarthy ainda propõe uma alteração do modelo “P-P-P” (Presentation - Practice 

- Production) para uma sequência Ilustração - Interação - Indução: (i) ilustração: 

apresentação e observação de dados reais; (ii)interação: por meio de conversação sobre a 

língua promove-se a discussão para a formação de novas perspectivas; (iii) indução: 

consolidação e registro dos padrões dos gêneros discursivos (McCarthy, 1998:67). 

Alguns autores da área da linguística aplicada conseguiram criar um modelo para 

explicar a complexidade dessa miríade mental a que está sujeito todo o falante. Tal 

modelo, proposto por Levelt (1989), tem sido usado em pesquisas na área do ensino de 

língua estrangeira (McLaughlin, 1987; Johnson, 1996; Bygate, 1998), bem como para 

desenvolvimento de estratégias de comunicação. A estrutura segue essencialmente 3 

etapas para a sua elaboração, através das quais se pode construir uma mensagem com 

forma e conteúdo. Estas etapas estão interligadas, ou seja, elas são atividades mentais que 

ocorrem ao mesmo tempo sem uma norma hierárquica a ser seguida (Bechtel & 

Abrahamsen, 1991), embora no modelo de Levelt os processos indiquem uma ordem com 

significado e cadência dependentes.  

 O modelo do esquema 1 é uma representação em sequência do processo de 

construção do discurso oral. 
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Note-se que o modelo de Levelt (1999) tem como proposta a construção do 

discurso oral em contexto de interação em tempo real de conversação. Embora 

reconheçamos a importância do fator temporal da conversação, pelo que revela por parte 

do aluno conhecimentos já bem apreendidos, assumimos para este relatório que o modelo 

de produção de discurso sugerido por ele deve funcionar do mesmo modo em situação de 

comunicação assíncrona.  

Com esse modelo é possível perceber as etapas as etapas que o falante de modo 

que por ela possa dar estrutura e conteúdo à mensagem. Para cada etapa configuram-se 

operações distintas. Em primeiro lugar, na fase de planificação, o falante seleciona o 
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Figura 2 Esquema criado a partir do modelo cognitivo de Levelt Fonte: Burns 2021 1 - Esquema cognitivo baseado no modelo de Levelt 

Figura 1 - Processo cognitivo 
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tópico, a informação a ser transmitida.  Neste momento, o falante tem de fazer uso da sua 

memória de longo prazo e acessar aos seus conhecimentos enciclopédicos. Quanto maior 

conhecimento o estudante tiver acerca do assunto tratado, maiores são as chances de 

produzir um discurso claro e coerente (Burns, 2012). É também a hora em que o indivíduo 

determina a intenção do discurso, o tipo de discurso e o seu propósito.   

Em segundo lugar, as ideias selecionadas na fase da conceptualização devem 

passar por um mapeamento, ou seja, uma seleção. Entende-se por selecionar como o 

processo que envolve a criação de estratégias ao nível do discurso por meio de estruturas 

linguísticas (sintaxe e vocabulário). É nesse momento em que o aluno tem de tomar 

decisões linguísticas e escolher, de acordo com a natureza do discurso, as palavras e frases 

mais apropriadas, para a transmissão da mensagem. 

This is because learners have to make a number of lexico grammatical choices; 

that is to say, they have to decide which words and grammatical forms are 

relevant for their intended message. The concepts are “fleshes out” to a stringing 

together of selected words in the right order (syntax). (Burns, 2012) 

Esse, talvez, seja o processo mais desafiador para os alunos, pois é o momento em 

que se processa e se conjectura os conhecimentos anteriores e atuais, com efeito, atingem 

níveis de habilidades, competências e saberes já bem estabelecidos. 

Em terceiro lugar, tudo o que foi organizado mentalmente precisa ser articulado. 

No ato de concretização da mensagem, o falante expressa-se oralmente ativando seus 

músculos para a produção  por um processo articulatório dos sons da língua. Através da 

produção a mensagem é transmitida por ondas sonoras para o interlocutor. Esse processo 

envolve o uso dos órgãos do aparelho fonador. Embora seja um processo físico, ele está 

diretamente ligado à memória (código escrito e sonoro) (Burns, 2012).  

Planificar (pensar sobre o que dizer), selecionar (como dizer) e produzir 

(realmente dizer) são três etapas que constituem um conjunto de ações mentais essenciais 

para a construção do discurso oral. Entretanto, um quarto processo dentro do modelo de 

Levelt deve ser apontado porque é ele a chave do processo metacognitivo discursivo: o 

automonitoramento. Essa estratégia está presente em todas as etapas descritas 

anteriormente, por ela o falante observa a si próprio durante a produção do discurso, pode, 
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por exemplo, reformular frases, corrigir a pronúncia, selecionar e rever as escolhas de 

vocabulário para criar um discurso adequado às situações de interação.  

 A eficiência do automonitoramento depende do conhecimento metalinguístico do 

falante, conhecimentos pragmáticos e noções de relações interpessoais.  

Competent speakers not only produce utterances that their listeners understand, 

but also evaluate the appropriateness of what they say in the light of the 

reciprocity conditions; that is, who they are speaking to and under which kinds 

of circumstances. (Bygate, 1987)  

Note-se que a eficiência e processo de construção de um discurso bem implica o 

reconhecimento de elementos linguísticos, sociolinguísticos e pragmáticos. Além disso, 

relativamente ao processo de autocorreção, as razões de seu sucesso têm relação com as 

características do falante. Dependendo de sua cultura de origem, o processo de produção 

de um discurso pode ocorrer tardiamente. Isso depende da atitude e comportamento que 

cada estudante, individualmente, desenvolveu e é resultado da sua experiência com a 

educação.   

1.3. A comunicação e a interação oral segundo o QECR 

O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas é um documento 

orientador imprescindível para as práticas de ensino e aprendizagem de língua 

estrangeira. Levando em consideração os processos à volta da linguagem humana, a sua 

complexidade, o QECR apresenta uma análise das competências em língua nas suas 

diferentes componentes, as quais manifestam-se, basicamente, pela interação oral ou 

escrita. Destaca, igualmente, a importância da abordagem orientada para ação, o contexto 

cultural da língua de ensino, numa perspectiva comunicativa, nas quais se analisam 

estratégias de interação para o desempenho das competências em língua. 

Na interação baseada na língua oral, os interlocutores desempenham 

alternadamente o papel de falante e ouvinte, num processo de recepção e produção, de 

modo a construir conjuntamente um discurso conversacional com sentido implicados no 

contexto situacional (QECR, 2005). Embora se configure como uma atividade de 

transmissão de informação por meio da oralidade, a interação em presença pode envolver 

outros meios: escritos, audiovisuais, paralinguísticos e paratextuais. Haja em vista a 

crescente sofisticação das novas tecnologias, a comunicação mediada pela máquina tem 
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se mostrado como elemento cada vez mais importante e na práticas quotidianas e está 

presente nos domínios públicos, profissionais, privados e educativos. 

 Pode-se verificar, nas escalas propostas pelo documento, exemplos de descritores 

por nível hierárquico. A compreensão da interação oral, por consequência a de produção 

oral, que se pretende destacar para este trabalho, dá-nos uma perspectiva quanto ao 

desempenho dos alunos de nível B1. Na grelha de autoavaliação, sobre Falar, lê-se na 

sessão de interação oral e produção oral, respectivamente, as seguintes descrições:  

B1 Sou capaz de lidar com a maior parte das situações que podem surgir 

durante uma viagem a um local onde a língua é falada. Consigo entrar, 

sem preparação prévia, numa conversa sobre assuntos conhecidos, de 

interesse pessoal ou pertinentes para o dia-a-dia (por exemplo, família, 

passatempos, trabalho, viagens e assuntos da actualidade).  

Sou capaz de articular expressões de forma simples para descrever 

experiências e acontecimentos, sonhos, desejos e ambições. Sou capaz 

de explicar ou justificar opiniões e planos. Sou capaz de contar uma 

história, de relatar o enredo de um livro ou de um filme e de descrever 

as minhas reacções. (QECR, 2001;54) 

Nas estratégias de interação descritas no documento, na sessão 4.4.3.1. do capítulo 4 do 

documento, estão as ações cognitivas, bem como as de gestão de estratégias de 

cooperação. Na descrição, distingue-se, por exemplo, as atividades de recepção e 

produção, também, estratégias de tomadas de palavras, o enquadramento da discussão e 

o estabelecimento do modo de abordagem, a proposta e avaliação de soluções, a síntese 

e o resumo de soluções, bem como a mediação de um conflito (QECR, 2001;112). 

Entende-se, a partir das escalas exemplificativas, a importância da atividade de interação 

tendo em vista a construção e desenvolvimento da competência comunicativa pela 

interação para a produção oral, perspetivando, neste sentido, as ações do 

professor.   Destaco a seguir as descrições das propostas que orientam para a estratégias 

atinentes ao nível B. 
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  INTERAÇÃO ORAL GERAL 

B1 É capaz de comunicar, com uma certa confiança, sobre assuntos que lhe são 

familiares, habituais ou não relacionados com os seus interesses ou o seu 

domínio profissional. É capaz de trocar, verificar e confirmar informações, 

lidar com situações menos habituais e explicar por que razão há um problema. 

É capaz de exprimir o que pensa sobre assuntos mais abstratos ou culturais, 

como filmes, livros, músicas, etc. 

É capaz de explorar uma ampla camada de linguagem simples para lidar  com 

a maioria das situações possíveis de acontecer durante uma viagem. É capaz de 

abordar, sem preparação prévia, assuntos que lhe sejam familiares, expressar 

informações pessoais e trocar informações sobre assuntos que lhe são 

familiares, de interesse pessoal ou pertinentes para a vida quotidiana (p. ex.: a 

família, os tempos livres, o trabalho, as viagens e os outros acontecimentos 

correntes). (QECR, 2001;114) 

COMPREENSÃO DE INTERLOCUTOR PARA COM UM FALANTE 

NATIVO 

B1 É capaz de seguir um discurso claramente articulado e que lhe seja dirigido 

numa conversa quotidiana mesmo que, às vezes, tenha de solicitar a repetição 

de certas palavras ou expressões.       

CONVERSAÇÃO 

B1 É capaz de participar, sem preparação prévia, numa conversa sobre um 

assunto que lhe é familiar. É capaz de seguir um discurso claramente articulado 

e que lhe seja dirigido numa conversa quotidiana, mesmo que, às vezes, tenha 

de solicitar a repetição de certas palavras ou expressões. É capaz de manter uma 

conversa ou discussão, podendo, por vezes, ser difícil de seguir quando tenta 

formular exactamente aquilo que gostaria de dizer. É capaz de exprimir e reagir 

a sentimentos tais como surpresa, tristeza, curiosidade e indiferença.  

DISCUSSÃO INFORMAL 

B1 É capaz de acompanhar o essencial do que ouve à sua volta sobre temas 

gerais, desde que os interlocutores evitem usar expressões demasiado 

idiomáticas e articulem claramente. É capaz de exprimir os seus pensamentos 

sobre temas abstractos ou culturais, como música e filmes. É capaz de explicar 

por que razão alguma coisa põe problemas. É capaz de comentar os pontos de 

vista dos outros. É capaz de comparar e contrastar alternativas, discutindo o que 

fazer, onde ir, quem ou o que escolher, etc.  
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É geralmente capaz de seguir os tópicos principais de uma discussão informal 

com os amigos, desde que estes utilizem a língua-padrão e articulem bem as 

palavras. É capaz de dar ou solicitar pontos de vista pessoais e opiniões sobre 

assuntos de interesse. É capaz de fazer compreender as suas opiniões e as suas 

reacções no que respeita a soluções para problemas ou a questões práticas como 

onde ir, o que fazer, como organizar um evento (p. ex.: uma saída). É capaz de 

exprimir delicadamente as suas convicções, as suas opiniões, a sua concordância 

ou a sua discordância de opinião.  

DISCUSSÃO FORMAL E REUNIÕES 

B1 É capaz de seguir o essencial daquilo que é dito relativamente à sua área, 

desde que os interlocutores evitem o uso de expressões demasiado idiomáticas 

e articulem claramente. É capaz de exprimir claramente um ponto de vista, mas 

tem dificuldade em participar num debate. É capaz de participar numa discussão 

formal corrente sobre um assunto que lhe é familiar, desde que seja conduzido 

em língua-padrão, claramente articulado e que envolva a troca de informações 

objectivas, a recepção de instruções ou a discussão de soluções para problemas 

práticos.     

COOPERAÇÃO COM VISTA A UM FIM ESPECÍFICO 

B1 É capaz de acompanhar aquilo que é dito, apesar de ocasionalmente ter de 

pedir para repetirem ou para clarificarem se o(s) interlocutor(es) falarem 

depressa ou durante muito tempo. É capaz de explicar por que algo constitui um 

problema, discutir o que fazer em seguida, comparar e contrastar alternativas. É 

capaz de fazer comentários breves sobre os pontos de vista dos outros.  

É geralmente capaz de acompanhar aquilo que é dito e, quando necessário, pode 

repetir parte daquilo que alguém disse para confirmar a compreensão mútua. É 

capaz de fazer compreender as suas opiniões e reacções no que respeita a 

possíveis soluções ou a questões sobre o que fazer em seguida, dando razões 

breves e explicações. É capaz de convidar os outros a apresentarem os seus 

pontos de vista sobre formas de procedimento.  

TRANSAÇÕES PARA OBTER BENS E SERVIÇOS 

B1 É capaz de lidar com a maioria das transacções susceptíveis de surgirem em 

viagem, durante a sua preparação ou a procura de alojamento, ou quando trata 

com as autoridades no estrangeiro. É capaz de lidar com situações menos 

habituais em lojas, nos correios, no banco como, por exemplo, devolver uma 

compra defeituosa. É capaz de formular uma queixa. É capaz de lidar com a 

maioria das situações susceptíveis de surgirem durante a preparação de uma 
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viagem através de uma agência ou quando viaja, por exemplo, é capaz de 

perguntar aos passageiros onde sair num destino que não lhe é familiar.  

TROCA DE INFORMAÇÕES 

B1 É capaz de trocar, verificar e confirmar com confiança informações 

concretas sobre assuntos habituais ou não, dentro da sua área. É capaz de 

descrever como se faz alguma coisa, dando instruções pormenorizadas. É capaz 

de resumir e dar a sua opinião sobre um conto, um artigo, uma palestra, uma 

discussão, uma entrevista ou um documentário e responder a questões de 

pormenor suplementares. É capaz de encontrar e transmitir informações 

concretas e directas. É capaz de pedir e seguir instruções. É capaz de obter mais 

informações detalhadas.       

ENTREVISTAR E SER ENTREVISTADO 

B1 É capaz de fornecer informações concretas, exigidas numa entrevista ou 

numa consulta (p. ex.: descrever sintomas ao médico), mas com uma precisão 

limitada. É capaz de conduzir uma entrevista preparada, verificando e 

confirmando informações, embora necessite, por vezes, de pedir que repitam se 

a resposta for demasiado rápida ou desenvolvida. É capaz de tomar a iniciativa 

numa entrevista ou numa consulta (p. ex.: introduzir um novo assunto), mas 

depende muito do entrevistador na interacção. É capaz de utilizar um 

questionário preparado para conduzir uma entrevista estruturada, incluindo 

algumas questões complementares espontâneas. (QECR: 13-122) 

Ainda, no que tange à produção oral, precisamente, leva-se em consideração três 

processos essenciais, anteriormente mencionado na secção 2. Estão envolvidos nesse 

processo da comunicação linguística, a ação de planear, formular e articular, envolvendo, 

nesse processo, capacidades cognitivas, linguísticas e fonéticas. Vale ressaltar as 

considerações para a execução da produção oral. O ato de produção de um discurso oral 

envolve duas componentes: formulação e articulação. Enquanto na componente 

formulação estão envolvidos processos como, seleção e planeamento a partir dos 

conhecimentos gramaticais, lexicais e fonológicos, na componente articulação, ocorre a 

inervação do aparelho fonador em vista a transformar o produto dos processos 

fonológicos e em movimento coordenados dos órgãos da fala. (QECR: 134).  

Percebe-se, portanto, que o documento coloca em perspectiva a interação como 

atividade da base da aprendizagem de língua, sendo ela o eixo orientador para o 

desenvolvimento das competências comunicativas em língua, com estratégias de 
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recepção e produção. Do mesmo modo, pode-se afirmar que o documento dá igual 

importância às outras competências, alinhando-as, essencialmente, às práticas e 

estratégias de interação. 

1.4. Comunicação e interação 

Com base na noção de que a comunicação é força motriz da aprendizagem de 

linguagem, com as pesquisas das últimas décadas investigando e iluminando a relação 

entre a comunicação, a aprendizagem e a mediação, a abordagem comunicativa postula 

que a exposição às informações linguísticas como os inputs e as condições e 

oportunidades para a produção do discurso oral como os outputs são um constructo 

assentes no entendimento da base da construção de um processo de aquisição de LE. 

(Gass & Mackey, 2006) 

A língua, como se sabe, não é um instrumento neutro e alheio aos aspectos da 

cultura de uma sociedade. A sua realização é a reação de uma necessidade de comunicar 

numa situação específica. Cada ato de linguagem depende da situação comunicativa, a 

qual divide-se em diferentes domínios da esfera de comunicação no espaço social.  

 O sucesso da aprendizagem de LE incide, sobretudo, no desenvolvimento das 

competências comunicativas (escrita e oral). Uma abordagem focada na comunicação 

permite aos alunos o acesso a esse conjunto de conhecimentos relativos ao funcionamento 

da comunicação na interação social. Ela é o principal meio de transmissão de padrões 

culturais e de conhecimentos de ação social. A competência comunicativa é um conceito 

cunhado por Hymes (1972) para se referir aos tipos de conhecimentos complexos da 

linguagem em uso.  

O termo ‘fala’ foi introduzido por Hymes para enfatizar a centralidade da prática 

para o estudo do código linguístico em oposição à noção mais contemplativa e 

estática da língua assim como descrita pela linguística estrutural (sincrônica). A 

fala deve assim ser vista como uma forma de trabalho humano, filogenética e 

ontogeneticamente o tipo mais poderoso de comportamento cooperativo. 

(Duranti apoud Vygostsky, 1978; Leontyev, 1981; Rossi-Landi, 1983) 

 

Muitos autores (Cannale, 1983; Cook, 1991; Littlewood, 1981; O’Malley e 

Chanot, 1990; Richards e Rodgers, 2001; Rivers, 1987) descrevem-na como um processo 
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híbrido essencialmente mais progressivo do que tradicional (estruturalismo). Dito de 

outra forma, este princípio está na base da teoria de que o principal objetivo do ensino de 

línguas centra-se, ou deve centrar-se, na competência de comunicação, no uso da 

linguagem como elemento com uma função social e padrões.  

Para estudiosos da etnografia da fala a linguagem deve ser interpretada no 

contexto de uso dos códigos linguísticos na conduta da vida social. Em relação ao que 

Hymes (1972) assegura,  

temos de explicar o fato de que uma criança normal adquire conhecimento de 

ações não apenas gramatical, mas também apropriadas. Ele ou ela adquire 

competência para discernir quando falar, quando não falar, e o que falar com 

quem, quando, onde e de que modo. Em resumo, uma criança se torna capaz de 

uma variedade de atos de fala, participar de eventos de falar e avaliar suas ações 

pelos outros. Essa competência, ademais, é parte das atitudes, valores e 

motivações no que se refere à linguagem, suas características e usos. É parte 

integrante também da competência, e de atitudes, sobre a interrelação entre a 

linguagem e outros códigos do comportamento comunicativo (Hymes, 1972, p. 

277-8). 

A competência comunicativa é compreendida, portanto, como um processo com 

três principais componentes: linguística, sociolinguística e pragmática, assim assegura o 

QECR (2001). O documento descreve cada uma delas como sendo, respectivamente, 

formas de conhecimentos declarativos, capacidades e competência de realização. A 

competência linguística inclui o conhecimento declarado de língua como sistema lexical, 

sintático e fonológico. A capacidade sociolinguística inclui as condições socioculturais 

de uso da língua, sensíveis às convenções sociais. E, a capacidade pragmática, refere-se 

ao uso funcional dos recursos linguísticos, sensíveis às interações e aos atos de fala 

(QECR 2001:35). 

A competência comunicativa de fala parece ser um elemento significativo para 

quase toda interação humana. A comunicação bem-sucedida implica o reconhecimento 

das componentes que estão à volta da ação de falar. No que tange às práticas de língua 

em contexto de ensino de LE, as discussões acerca do papel da fala na construção na vida 

das pessoas importa no sentido pedagógico por ser um conhecimento inerente ao processo 
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de transmissão e construção da interação de uma comunidade, “é a verdadeira semântica 

da linguagem humana”. (Duranti, 1985) 

 

1.4.1. Comunicaçação e interação mediada pelo computador 

A comunicação online pode ser dividida em três modelos para o ensino de línguas: 

comunicação síncrona, assíncrona e híbrida. A comunicação síncrona ocorre em tempo 

real de interação. Ela requer, simultaneamente, a presença de ambos os estudantes e 

professor. Por outro lado, na comunicação assíncrona, os alunos podem trabalhar 

conforme o seu ritmo e disponibilidade. Já a comunicação híbrida, tem como premissa a 

necessidade de utilização dos tipos síncrono e assíncrono de comunicação e tende a 

combiná-los com práticas simultâneas e não-simultâneas.  

 Na perspectiva mais contemporânea do ensino-aprendizagem de línguas, o 

desenvolvimento da competência comunicativa envolve atividades de interação pelas 

novas tecnologias de comunicação. Recentemente, no Common European Framework of 

Reference for Language. Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New 

Descriptors (2018), foi incluído um novo descritor ao item Interação relativo à 

competência comunicativa na interação online, onde sugere que, as práticas voltadas à 

aprendizagem de língua devem contemplar atividades e estratégias de comunicação 

mediadas pela máquina. Na necessidade de fazer valer as novas formas de interação, o 

documento destaca a diferença entre o modelo presencial e a distância.   

There are emergent properties of group interaction online that are almost 

impossible to capture in traditional competence scales focusing on the 

individual’s behaviour in speech or in writing. For instance, there is an 

availability of resources shared in real time. On the other hand, there may be 

misunderstandings which are not spotted (and corrected) immediately, as is 

often easier with face-to-face communication. (Council of Europe, 2018) oloque 

em nota de rodapé 

As características a que se refere o documento recaem sobre os aspectos 

extralinguísticos, ou, não-verbais, presentes na interação oral em tempo real que podem 

ser mal interpretados na comunicação online como, as expressões faciais, os gestos 

corporais. Por outro lado, como forma de compensar a falta desses elementos, pode-se 
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sempre recorrer aos emojis que funcionam como tentativa de evitar enganos na 

interpretação das intenções reais da fala. 

O documento ainda descreve na sequência a natureza da interação oral (online) 

como um fenômeno multimodal, que, na aplicação prática em contexto de ensino de 

línguas, pode ser operacionalizado da seguinte maneira: 

Nas atividades de interação, as práticas em aula devem oferecer estratégias que 

contemplem: 

 ►  instances of simultaneous (real time) and consecutive interaction, the 

latter giving time to prepare a draft and/or consult aids; 

 ► participation in sustained interaction with one or more interlocutors; 

 ► composing posts and contributions for others to respond to; 

 ► comments (e.g. evaluative) on posts, comments and contributions of 

others; 

 ► reactions to embedded media; 

 ► the ability to include symbols, images, and other codes for making the 

message   convey tone, stress and prosody, but also the affective/emotional 

side, irony etc. Council of Europe, 2018)     

   

Interessa-nos perceber em que medida a interação face a face difere da interação 

mediada pela máquina, uma vez que para desenvolver aulas em modelo online é 

necessário perceber, do ponto de vista didático-pedagógico, o seu funcionamento. 

     Estudos realizados acerca dos efeitos das práticas de recepção e produção, 

mediadas pelo computador para a aprendizagem de línguas, têm demonstrado grande 

eficácia para o desenvolvimento das competências de línguas estrangeiras (Ellis, 1997; 

VanPatter, 1996; de la Fuente, 2003; Webb, 2008; Yanguas,2012; Zheng, 2012; Swain, 

1995). Foram verificados efeitos positivos nos estudos mencionados. Enquanto as 

atividades de recepção tendem a apresentar maior efeito sobre os alunos em comparação 

com as atividades de produção, de maneira geral, os resultados dos estudos não 

demonstram uma notável diferença entre elas. 

 Segundo Ellis (1997), sobre a interação no modelo computacional de 

comunicação, a tendência dos alunos, em um primeiro momento, é de dedicar maior 
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atenção à ação de compreensão (recepção), assim, ativam a memória de trabalho de curto 

prazo, para em seguida revisar o conteúdo adquirido. Após essa revisão, o conteúdo é, 

então, integrado à memória de trabalho de longo prazo (VanPatten,1996). Em outras 

palavras, nesse processo de transição, o estudante aciona o seu sistema de “Interlíngua” 

(Selinker, 1972) de modo a acomodar a nova língua, como um modo de adaptação ao 

novo contexto linguístico, e, uma vez que esteja incorporada na (IL), o estudante é capaz 

de realizar a atividade de produção na LA.  

 Neste sentido, os estudos confirmam a existência de uma ordem do processamento 

mental que incide sobre o processo de aquisição da língua-alvo, no qual se privilegia a 

compreensão (recepção). Embora o ambiente de aula online seja propício à interação, 

oferecendo oportunidades de desenvolver a competência comunicativa tanto de recepção 

como de produção, constata-se que a atividade de produção depende da recepção.  

 Do mesmo modo, as considerações acerca da produção são tão relevantes como 

as de recepção. Swain (1995), em sua influente teoria sobre Output Hypothesis, postula a 

necessidade de incentivar os alunos a produzirem discursos, dando-lhes oportunidades de 

fala. O autor assegura que, por meio da produção, os alunos têm a oportunidade de 

compreender a língua de modo mais profundo, ou seja, no processo de produção do 

discurso, ocorre o entendimento mais consistente tanto do sentido como da forma. Neste 

sentido, assegura o autor, a atividade de recepção pode ocorrer de modo mais superficial 

de compreensão dos aspectos linguísticos como a sintaxe, por exemplo, ao contrário da 

produção, que exige do aluno uma consciência, ao mesmo tempo, acerca do sentido e da 

forma (semântica e sintaxe): “Learners… can fake it, so to speak, in comprehension, but 

they cannot do so in the same way in production” (Swain, 1995). 

Na compreensão, os alunos podem atingir um nível razoável de entendimento 

sem necessariamente terem de se atentar à forma do discurso, já uma produção 

bem-sucedida requer seleção, formulação, articulação, e monitoramento1 

(Izumi, 2002),  

 Importa salientar, que trata-se de uma discussão que intenta reconhecer o processo 

de aquisição de LE, construindo, com ele, uma base sólida de consciência pedagógica 

 

1 Tradução própria 
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para uma didática de ensino de língua estrangeira. A este nível, perpetua-se 

sistematicamente a importância das ações de recepção e produção como processos 

imbricados e de igual nível de valoração, sem que uma ocorra em detrimento da outra.  

 A comunicação online demonstra, no entanto, resultar mais efetivamente na 

produção escrita comparativamente com a produção oral. Uma das razões para isso 

ocorrer é talvez a falta da gestualidade presente na interação face a face. Estudos já 

comprovaram a contribuição dos gestos e expressões corporais para o desenvolvimento 

da L2 (Gullberg, 1998). Contudo, outros estudos apontam bons resultados de práticas 

orais em ambientes online com trabalhos realizados com multimédia e ou áudios 

(Kellerman, 1992; Sueyoshi & Hardison, 2005), revelando que o visionamento dos vídeos 

simultaneamente com o áudio, de certa forma, corroboram com a percepção do aluno e 

supre a falta da gestualidade permitindo assim uma compreensão dos elementos 

extralinguísticos implícitos na comunicação.  

1.4.2. Comunicação e interação oral assíncrona 

Tem havido uma predileção pelo modelo assíncrono de comunicação para o 

ensino-aprendizagem de línguas uma vez que esse modelo está mais centrado no 

estudante, bem como pela sua natureza flexível de operação (Hrastinski, 2008). Do 

mesmo modo, as comunicações realizadas com base neste modelo estão mediadas, 

normalmente, na plataforma (sistema de organização de ensino), ou, Virtual learning 

Environment (VLE), como por exemplo a plataforma da Microsoft Teams, por meio da 

qual, ficam disponibilizados materiais como vídeos, textos, áudios, fichas de trabalho, 

artigos, imagens, apresentação de powerpoint.  

 Não é de hoje que a discussão sobre a centralidade da educação no estudante, e as 

novas plataformas de educação têm possibilitado avanços nessa área. Há uma variedade 

extensa de meios de comunicação graças às mídias sociais e às tecnologias de 

comunicação via internet.  

 

Text, audio, video, images, and a variety of mashups involving these mediums are 

created, shared, and distributed widely as a normal daily part of the participatory culture 

that is ubiquitous across the Internet today (Kessler, 2012)   
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Para o ensino de língua estrangeira, a variedade de tecnologia disponível para uso e 

sobretudo aquelas que dão vez ao ensino de língua estrangeira como resultado direto do 

desenvolvimento dos diferentes domínios da comunicação informal tem sido criada 

espontaneamente e disponibilizada através da internet nos processos de interação e 

comunicação por seus participantes. Tal verifica-se, portanto, nas mídias sociais, 

plataformas de gaming, plataforma de projetos colaborativos, e outras que misturam 

diversas ferramentas possíveis. 

Neste sentido, quando se trata da comunicação assíncrona, verifica-se a presença 

de facilidades existentes na educação a distância para o desenvolvimento de uma prática 

letiva focada no desenvolvimento da competência autônoma do estudante de línguas.  

 Um modelo assíncrono pode trazer muitos benefícios aos estudantes e aos 

professores. Além da centralidade no aluno, o modelo permite que os aprendentes 

realizem suas tarefas de acordo com suas necessidades de tempo e espaço, exigindo do 

aluno uma postura mais independente e autônoma (Murphy, Rodríguez-Manzanares & 

Barbour, 2011). A aprendizagem à distância assíncrona dá ao aluno a chance e tempo de 

assimilação de novos conteúdos, sem a pressão imposta pelo tempo implicado no modelo 

em tempo real de interação em que pode haver certo desgaste afetivo e preocupação com 

outros elementos que não a própria matéria, permitindo uma compreensão mais profunda 

do conteúdo (Lin, Hong & Lawrenz, 2012). Atividades assíncronas, podem diminuir a 

ansiedade de alunos tímidos e de professores. Embora a comunicação mediada pela 

máquina esteja sujeita às ocorrências de falhas, a probabilidade de haver problemas 

técnicos como uma internet fraca, ou um software que não funciona devidamente, na 

comunicação assíncrona, ela não deverá ser um empecilho.  

 O desafio da comunicação assíncrona encontra-se na planificação de estratégias 

que mantenham os alunos engajados neste tipo de ambiente de aprendizagem, que pode, 

diga-se de passagem, quando mal planejado, transformar-se num ambiente inóspito, 

inexpressivo e frio.  

 

1.4.3. Comunicação e interação oral síncrona 

Ao contrário da modalidade assíncrona, a comunicação síncrona é um processo de ensino-

aprendizagem que ocorre na interação simultânea mediada ainda pela máquina. Nesse 
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modelo, verifica-se a necessidade da presença dos participantes por vídeo-chamadas, 

bate-papos os quais conferem uma interação em tempo real. É o modelo que mais se 

aproxima da tradicional comunicação face a face na sala de aula. 

 Ela também cria um senso de comunidade importante para manter os alunos 

engajados nas práticas de conversação, pois cria-se por ela uma ideia de colaboração entre 

os participantes de um mesmo processo onde todos estão inseridos. Numa sessão 

realizada por vídeo-chamada, por exemplo, a noção de distanciamento espacial é 

minimizada. Este incômodo, normalmente encontrado em relatos de muitos estudantes e 

professores, com o tempo e familiaridade com a tecnologia, acaba por desaparecer. É 

verdade que o desenvolvimento de novos sistemas de ensino eletrônico, a noção de 

distância pode ser ultrapassada, pois desde há muito que já se reconhece as vantagens que 

ela traz. Uma reunião síncrona pode resultar em altos níveis de engajamento e motivação 

(Yamagata-Lynch, 2014). Além disso, as sessões em tempo real por vídeo-chamadas 

permitem a ativação de outras funções sensoriais as quais adotamos numa interação em 

tempo real face a face: gestos, expressões faciais, respostas imediatas, correção 

simultânea da fala. Os inconvenientes podem ser muito frustrantes como a falta de uma 

internet eficiente, problemas com a máquina, com o software, porém, com um bom 

planejamento e instruções claras, o curso pode correr perfeitamente sem problemas.  

 Importante frisar que, a máquina é um meio e ambiente para a aplicação das 

atividades e estratégias de comunicação. Em outras palavras, a didática, ou, os planos 

pedagógicos para o desenvolvimento de um curso são mais importantes que o sistema 

eletrônico, esse que se apresenta, em verdade, é um facilitador desse processo de ensino. 

Ao mesmo tempo, o sistema eletrônico é, por sua vez, elemento a ser seriamente 

considerado, dado que a sua estrutura e ferramentas influem nas decisões pedagógicas.  

 Numa abordagem em que se encontra ambos os modelos como na abordagem 

híbrida, o processo pode ser fortalecido no sentido de oferecer aos participantes um 

número maior de práticas para o desenvolvimento das competências de língua.  

      

Broadly speaking, effective learning refers to strengthening the relationship between 

learning processes of collaboration, interaction, participation and responsibility, and 
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learning objectives and outcomes like problem solving skills, critical thinking and higher 

order thinking (Watkins, Carnell, Lodge & Whalley, 1996)  

Contudo, o desenvolvimento de um curso online deve contar com um suporte em todos 

os sentidos para maximizar o processo de aprendizagem dos alunos, sobretudo num 

ensino-aprendizagem online, para evitar frustrações (McCloskey, Thrush, Wilson-Patton 

& Kleskova, 2013).  

 No que tange a comunicação e interação oral para as práticas de língua em 

ambientes virtuais, embora haja, ainda, um número reduzido de estudos dedicados ao 

desenvolvimento da expressão oral, as literaturas visitadas demonstraram que, na 

percepção dos alunos, há uma preferência para a interação face a face em tempo real no 

que se refere à expressão oral.  

1.5. Didática para o desenvolvimento da expressão oral 

Falar uma língua está diretamente relacionado ao ato de expressar-se, comunicar-

se oralmente por ela. A maioria das atividades diárias de comunicação, em rigor, é 

efetuada através da interação oral, em contextos diversificados com estruturas linguísticas 

que se atualizam em discursos igualmente diversificados, num jogo de ação e reação, com 

duração variável, mas que está implicada, necessariamente, a participação de um emissor 

e um receptor com a intenção de agir responsivamente ao discurso do outro. Com efeito, 

“a expressão oral envolve capacidades, estruturas e convenções diferentes da expressão 

escrita (Burns e Joyce, 1997; Carter e McCarthy, 1995; Cohen, 1996), e, um aluno 

proficiente em LE deve, porém, ser capaz de mobilizar e articular tais conhecimentos 

implicados em cada situação de comunicação oral.  

A linguagem possui uma tendência a ter padrões em determinadas situações 

discursivas e que são passíveis de categorização por sua frequente ocorrência (Burns e 

Joyce, 1997). 

 Se consideramos a expressão oral de um falante nativo, relativamente ao tempo 

que ela ocupa na sua vida quotidiana, chegaríamos a uma representação numérica de 

aproximadamente 40-50%, o que pode justificar a tese de que se deve implementar cada 

vez mais trabalhos com foco na expressão oral na sala de aula. Ainda, reforçando a mesma 

ideia, Cassany et al. (2008: 97)  apresentam as frequências de uso das competências: ouvir 

- 45%, falar - 30%, ler - 16% e escrever - 9%.  
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A prática de expressão oral em contexto de ensino-aprendizagem de LE  implica 

o reconhecimento de estratégias que incidem sobre atividades de escutar e falar. Do ponto 

de vista comunicativo, as duas ações estão inter-relacionadas. Numa conversação que 

ocorre numa situação real de comunicação, as duas atividades concorrem alternadamente 

(Brown, 1994). Muito embora seja mesmo dessa maneira, este relatório, vale ressaltar, 

ocupar-se-á com os aspectos da oralidade, priorizando, em rigor, a produção do discurso 

oral. Por isso, e sem prescindir da escuta, se as duas atividades estão implicadas numa 

situação de comunicação, temos, necessariamente, de levar em consideração o 

desenvolvimento da competência comunicativa como efeito globalizante; a necessidade 

de mobilizar conhecimentos linguísticos e de desenvolver habilidades específicas para 

produzir um discurso oral. Hymes (1979), em seus estudos acerca da competência 

comunicativa, descreve-a como sendo a habilidade de utilizar a língua efetivamente em 

uma situação de comunicação real. Para ele, essa habilidade consiste na união de 

conhecimentos linguísticos com outras competências específicas; indivíduos com alto 

desempenho comunicativo produzem discursos claros, coesos e coerentes (precisão 

gramatical) e de acordo com o contexto de comunicação.   

 Em tratando-se, portanto, da aprendizagem de uma língua estrangeira, no sentido 

de desenvolvimento das competências de fala, a sua progressão se dá na prática com o 

código atualizado em contexto de produção, sem o qual a estrutura se esvazia, pois 

transforma-se em uma mera cadeia sequencial de palavras sem objetivo.  

 Há, deveras, um campo de estudos da fala sendo explorado. Aqueles que se 

ocupam, precisamente, da produção do discurso oral e que servem de base ao presente 

relatório,  permitem comprovar a importância da expressão oral nos currículos dos cursos 

de línguas, nomeadamente de cursos de língua estrangeira, sendo que, também, permitem 

a teorização para implementação prática, em termos didáticos, de estratégias para o ensino 

da produção do discurso oral (ou seja, didatização da oralidade: produção oral) ampliando 

a consciência para o ensino da oralidade para uma didática mais efetiva.  

  



33 

2. Atividades de expressão oral 

2.1. O contexto educativo  

No âmbito do Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira da 

Universidade do Porto, no 2º ano os alunos devem realizar um estágio pedagógico em 

uma instituição que ofereça curso de Português como Língua Estrangeira/Língua 

Segunda. Essa é uma componente prática e teórica para iniciação do exercício docente e 

o aluno tem a opção de realizá-lo em qualquer instituição dentro ou fora da União 

Europeia.    

Escolhi realizar o estágio na Romênia, em Iași, no Departamento de Letras 

Línguas Românicas da Universidade Alexandru Ioan Cuza sob a supervisão da professora 

Dra. Simona Ailenii e teve a duração de dois semestres letivos. O estágio também teve o 

abrigo do programa Erasmus + Estágio e foi realizado no período correspondente a dois 

semestres acadêmicos. 

Cumpre dizer, para que se faça distinção acerca das atividades realizadas e 

previstas dentro do estágio, relativamente à sua divisão entre o exercício que consiste em 

observação de aula e regência, na Universidade Alexandru Ioan Cuza, foram realizadas 

as horas dedicadas à regência de aula. Já as horas de observação, foram realizadas no 

curso semestral de Português para Estrangeiros da Universidade do Porto. Isso porque a 

Universidade romena não mantém um curso regular de Português para Estrangeiros na 

sua lista de ofertas, uma vez que, para a sua abertura, é necessário que haja um professor 

licenciado em língua portuguesa para ministrar as aulas na língua-alvo. Assim, sob essa 

condição, o curso pôde ser oferecido nos dois semestres letivos com a minha presença.    

Além disso, com o agravamento das condições da pandemia decorrentes da 

propagação da COVID-19, o curso de português foi realizado na sua totalidade em 

ambiente virtual de aprendizagem, especificamente na plataforma Microsoft Teams, 

respondendo, assim, às recomendações de prevenção a contaminação indicadas pela 

OMS.  

No que diz respeito ao modelo de curso, à partida, sabe-se que ele foi idealizado 

para ser presencial, ou seja, deveria ocorrer de modo tradicional dentro de uma estrutura 

de sala de aula. No entanto, por motivos de isolamento social já mencionado 
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anteriormente, o curso teve de ser adaptado para o modelo online de ensino. O curso por 

ter um carácter facultativo, foi aberto para o público em geral, ou seja, para alunos da 

Universidade e demais estudantes que pudessem ter interesse pela língua.  

No 2º semestre do curso de Língua Portuguesa (PLE), estabeleceu-se que seriam 

ofertados dois níveis de aprendizagem, A1.2 e B1, de acordo com o QECRL com carga 

horária semestral de 56 horas, tendo sido nessas turmas que desenvolvi as unidades letivas 

como professor regente. No entanto, o presente relatório descreve as atividades realizadas 

com a turma de nível B1. 

Embora a desistência tenha sido grande, cerca de 60%, houve uma considerável 

procura pelo curso. Desde a abertura da oferta até o início do curso, 35 alunos 

manifestaram interesse, dos quais, apenas 15 inscreveram-se. Os motivos que causaram 

a desistência, tendo por base as justificativas dos alunos, houve na criação da grade de 

horários, uma questão que impossibilitou a presença de muitos estudantes, que foi 

principalmente o conflito de agendas. O segundo, acrescido a isso, creio que o facto de o 

curso não manter uma oferta com regularidade afetou negativamente as decisões dos 

alunos interessados pela língua, fazendo-os optar, ao contrário, pelos cursos regulares e 

obrigatórios da Universidade.  

Tendo em vista a demanda de alunos à procura do curso, tentamos criar uma 

agenda adequada a todos, ou, pelo menos, à maioria. Foi acordado, portanto, que o curso 

de nível A1 seria oferecido às segundas e quartas às 16h00, com duração de 100 minutos 

por sessão. E o curso de nível B1 às quintas e sextas-feiras às 18h00 com a mesma duração 

de 100 minutos.  

2.1.1. A caracterização dos estudantes do curso de português  

Os alunos de nível B1 apresentavam um perfil variado, porém com características 

semelhantes. Eram 4 alunas, sexo feminino, estudantes de licenciatura na área de letras e 

também tradução, com idade média entre os 22 e 29 anos. Tinham proficiência ou 

estudavam pelo menos 3 línguas estrangeiras, dentre as quais, destacam-se o inglês, o 

italiano, o francês, o alemão e o espanhol. Portanto, eram alunas que tinham o português 

como a terceira ou a quarta língua estrangeira. As informações aqui apresentadas foram 

retiradas das fichas de identificação entregues aos alunos para o levantamento de 

informações de carácter pessoal.  
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Figura 2 - Características dos estudantes 

Nacionalidade Idade Grau 

acadêmico 

Línguas 

Estrangeiras 

 

Interesse pelo curso Nível 

romena 22 

anos 

licenciatura inglês, alemão  

 

culturas de língua 

portuguesa 

B1 

romena 25 

anos 

mestrado inglês, espanhol culturas de língua 

portuguesa 

B1 

romena 27 

anos 

Doutoranda inglês, francês, 

espanhol 

cultura brasileira B1 

romena 29 

anos 

Doutoranda inglês, italiano cultura de língua 

portuguesa 

B1 

 

Constata-se que nessa turma as alunas são todas romenas, com o romeno como 

LM. Duas delas já tinham o espanhol como língua estrangeira e uma o italiano, tendo 

assim acumulado maior repertório linguístico de outras línguas românicas. Também 

consta que o interesse em comum seja pelas culturas de língua portuguesa. Tiveram 

contato com a língua portuguesa em contexto de imersão e viagem com nativos da língua: 

portugueses e brasileiros. Apenas uma iniciou os estudos português em escola de língua 

em Lisboa.  

Iniciaram seus estudos de português no 1º semestre, oferecido pela mesma 

Universidade, com exceção de uma aluna que tivera experiência em Lisboa, num curso 

de verão, além de ter assistido a aulas oferecidas pela Universidade Fluminense, também 

do curso de verão.    

Compartilham como motivação pessoal os aspectos culturais e a qualidade sonora 

da língua portuguesa, sobretudo a variante brasileira muito difundida pelas músicas 

brasileiras; na percepção dessas alunas romenas, há uma musicalidade que lhes agrada, 

mas também, e não menos importante, revelam muito interesse pela variante do português 
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europeu. Em relação à variante do português, optei por usar materiais de ambas as 

origens: do Brasil e Portugal, dando sempre igual atenção às duas, pelo que pareceu 

resultar num trabalho muito enriquecedor. 

Relativamente às habilitações literárias, todas possuem licenciatura, uma possui 

mestrado e duas estão a cursar o doutoramento, todas na área de letras.  Nenhuma aluna 

trabalha, dedica a maior parte de seu tempo aos estudos.   

Quanto às suas preferências acerca das atividades de lazer, interessam-se 

especialmente por leitura e por aquelas relacionadas à internet, mas também, praticar 

esportes, ver filmes – gênero documentário, drama, ficção científica e comédia, ouvir 

música, ler livros de literatura – poesia e romance, ver séries, jogar jogos virtuais, 

conviver com os amigos e viajar. Uma das alunas referiu-se a um interesse bem peculiar 

de organizar livros. Além disso, acerca dos tipos de atividades relativas ao ensino de LE, 

a maioria declarou que prefere trabalhar tanto em duplas e grupo quanto sozinhas.  

Haja em vista o perfil das alunas, expostas a diferentes materiais reais em língua 

portuguesa, bem como seus interesses e motivações, pude perceber que a seleção de temas 

para a produção de materiais não seria um impedimento no caso de trabalhar com 

temáticas variadas, ou outras com assuntos mais polêmicos, o que permitiu uma 

abrangência acerca de assuntos da atualidade sem que houvesse qualquer tipo de rejeição.  

Por outro lado, relativamente ao contato com língua portuguesa, embora estejam 

em constante contato com a língua por meio de materiais reais variados disponíveis na 

rede, vale salientar que o professor é o falante nativo com quem as alunas estabelecem 

contato direto. Não são, portanto, alunas em contexto de imersão pois dependem de um 

input para aprender português. Além disso, no que concerne às dificuldades com a língua, 

manifestam muita preocupação com a oralidade (p. ex.: compreensão oral e produção 

oral), sendo mais frequente a dificuldade com a variante europeia. Ademais, a 

preocupação com a escrita, sobretudo a gramática, embora em menor grau, aparece nas 

suas declarações.  

É importante mencionar que antes de planificar as unidades didáticas aqui 

descritas tive a chance de ser o professor das mesmas alunas no semestre anterior, com 

exceção de uma estudante nova, e fui testemunha das suas dificuldades linguísticas mais 

recorrentes. Daí, comprovei que, no que tange a expressão oral, não podiam falar sem 
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pausas longas, sem precisão no vocabulário. Demonstravam também desconhecer muitos 

conectores do discurso, donde se conclui que as linhas de ações das atividades com foco 

na expressão oral, sobretudo a produção, apresentaram-se urgentes.  

 

2.1.2. Implementação das estratégias para o desenvolvimento da expressão oral  

As atividades sequenciadas nesta unidade didática privilegiaram, portanto, o 

desenvolvimento da oralidade na interação em tempo real (troca de informações, 

negociação de significados, perguntas e respostas) e na exposição oral (monólogo em 

sequência – descrever uma experiência) como estratégias comunicativas alinhadas as 

ações propostas pelo QECR. Ela está organizada em três unidades letivas, tendo, cada 

qual, um tempo de duração de 1’40’’, de acordo com as normas da Instituição de 

realização do estágio. Para essa unidade didática, entretanto, o tema globalizante é 

Viagem e Turismo.  

Os objetivos gerais foram traçados em consonância com os conteúdos e as 

necessidades das alunas: desenvolver a fluência oral, a compreensão; aprimorar as 

estruturas e conhecimentos linguísticos relativos ao gênero relato de experiência. No que 

diz respeito aos objetivos específicos, foram trabalhadas atividades de identificação de 

um relato de experiência, identificar os fatos narrados, leitura do relato apresentado, 

produção oral espontânea, aplicação dos tempos verbais e de vocabulários relativos ao 

tema de viagem. 

Cada unidade letiva leva em conta dois grandes momentos que definem a base das 

atividades: o 1º momento de pré-produção oral (compreende ações de introdução ao tema 

e à tipologia textual); o 2º momento de produção oral (compreende ações com estratégias 

comunicativas por onde as estudantes possam produzir oralmente um discurso). 

Littlewood (1981) distingue dois grandes tipos de exercícios, segundo a utilidade que têm 

para o desenvolvimento da expressão oral. As atividades de pré-comunicação que põem 

ênfase na aquisição das estruturas gramaticais e vocabulário, e preparam os alunos para 

usá-los em atividades de comunicação num contexto comunicativo (apud Cassany, 2012). 

Para falar bem, os aprendestes precisam de conhecimento linguístico suficiente. 

Saber falar, contudo, implica saber a gramática, a pronúncia das palavras, ter um 
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repertório de vocabulário e de organização discursiva. Em outras palavras, é necessário 

que saibam estrutura, significado e contexto (Canale & Swain, 1980; Canale, 1983). 

 

2.1.3. Regência 1 

[anexo I] 

A primeira unidade letiva pretende colocar maior ênfase em atividades de 

recepção, na introdução ao tema, dando a conhecer o gênero discursivo, sua estrutura, 

vocabulário e gramática, pelo que as alunas têm a possibilidade de interagir oralmente 

com os demais participantes. Para isso, as alunas assistem a um trecho da série brasileira 

Coisa mais linda através da qual podem entrar em contato com o tipo de discurso de 

relato. A cena funciona como motivação para unidade letiva. A sua escolha justifica-se 

pelo fato de se tratar de um diálogo com conteúdo relativo a uma experiência inédita em 

que a personagem, Maria Luiza, depois de ter se mudado para o Rio de Janeiro, onde 

viveria com o suposto futuro marido, descobre que foi abandonada, tendo o marido fugido 

com todo o seu dinheiro sem deixar qualquer rastro. A partir do visionamento do vídeo, 

realiza-se uma breve discussão acerca dos elementos mais explícitos do vídeo. As alunas 

apontam para o que lhes chama mais a atenção, precisamente sobre os elementos visuais. 

Por se tratar de imagens do Rio de Janeiro, o “cartão postal” do Brasil, normalmente, os 

alunos reconhecem a paisagem facilmente e sentem a necessidade de manifestarem as 

suas impressões. A intenção é na realidade causar algum tipo de impacto para mobilizar 

o aluno emotivamente, afetivamente, ou esteticamente. Tem-se, contudo, esse primeiro 

momento, como uma introdução, um aquecimento. Na sequência, a atividade traz maior 

enfoque no discurso. Com efeito, relativamente ao relato da personagem, faz-se um 

questionário para verificação dos elementos que compõe o discurso, ativando a memória 

e a percepção acerca da compreensão oral. As alunas, com base no que ouviram, fazem 

pequenos comentários, trocam impressões sobre as falas das personagens. Assim, 

exercitam a expressão oral na interação, tentam fazer uso do novo vocabulário e 

exprimem suas opiniões com discursos curtos e estruturados.  

Um segundo visionamento do vídeo é proposto. As alunas tentam perceber novas 

palavras e sequências sonoras que num primeiro momento passaram despercebidas. Em 

seguida, realiza-se um terceiro visionamento do vídeo, sendo necessário, aí, que seja feito 
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o visionamento com o acompanhamento da transcrição do diálogo para a confirmação ou 

retificação das informações discutidas no momento anterior. O terceiro visionamento é 

acompanhado da tarefa de reconhecimento de estruturas da língua, vocabulário, 

expressões temporais, verbos no pretérito perfeito e imperfeito, priorizando, por sua vez, 

a introdução do pretérito mais-que-perfeito e do futuro do modo subjuntivo/conjuntivo.  

Assim, a atividade transita de tarefas de reconhecimento de elementos visuais a 

estruturas linguísticas e sequências sonoras.  Em paralelo ao reconhecimento das 

estruturas, com o preenchimento do quadro, presente na ficha de trabalho, com base nos 

conteúdos linguísticos discutidos, precisamente na estrutura “sabia que nunca tinha ido 

numa festa num barco?”, para uma atividade de interação, propõe-se a troca de 

experiência pessoal seguindo o exemplo do discurso realizado na cena da série, através 

do qual, as alunas tentam exprimir-se. Para isso, as alunas relatam uma experiência 

marcante, memorável com a condição de que essa tivesse sido a primeira: viagem de 

avião, viagem ao estrangeiro, festa num rooftop. Nesse exato momento, a exigência é a 

de relatar uma experiência que integre a estrutura recomendada. Para isso, delimitou-se 

um tempo, apenas o suficiente para lembrarem-se do evento em si, pois a ideia de limitar 

o tempo abrigaria a um trabalho com o discurso oral de modo mais espontâneo. 

No momento seguinte, pareceu-me pertinente pedir às alunas que relatassem as 

experiências alheias, ou seja, das colegas, pois ao reportar o discurso original da colega 

com suas próprias palavras, teriam a oportunidade de fazerem uso do discurso indireto 

(tópico gramatical trabalhado na aula anterior). Essa prática, por exemplo, exige que os 

participantes prestem atenção ao discurso um do outro, dando maior importância ao que 

se fala em aula, abrindo, também, a escuta para além da fala do professor.   

A leitura em voz alta com ênfase na entonação também compõe a proposta de 

atividades para essa unidade letiva. Por isso, após a atividade de interação espontânea, 

realizou-se a leitura do diálogo, texto transcrito da cena, com o intuito principal de 

exercitar a pronúncia e a entonação da língua portuguesa. Desse modo, as leituras tinham 

de ser realizadas com base na intenção dos atores, para tanto, era preciso prestar especial 

atenção aos processos articulatórios de produção e tempo (pausas entre as frases e 

palavras) de produção do discurso. 
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Repete-se a leitura com foco nas palavras com “s” intervocálicos, trazendo, assim, 

maior consciência sonora acerca das pronúncias de palavras com seguimentos sonoros 

em que o “s” tem o som de “z”. Além disso, devem prestar atenção aos ditongos, 

sobretudo os nasais, sons que representam comumente alto nível de dificuldade entre os 

alunos estrangeiros.  

 A definição da tarefa para casa, com efeito, funciona como afirmação do conteúdo 

e dá continuidade da unidade letiva 2, pois no âmbito das sequências das atividades que 

compõem as unidades letivas, temos que a preparação é parte da atividade de 

aprendizagem dos elementos e sedimentação dos mesmos. As unidades letivas que 

seguem e complementam a primeira, tratarão de estratégias com focos na comunicação 

“autogestionadas” (Cassany, 2012). Para isso, a tarefa tem como proposta organizar um 

relato que contenha uma experiência pessoal de viagem para ser narrada na aula seguinte. 

Devem preparar-se para contar a sua própria história de viagem. Além disso, outros 

exercícios de gramática relativos aos tempos verbais completam a tarefa. A segunda 

unidade letiva, portanto, oferece a continuidade dessa.   
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2.1.4. Regência 2 

[anexo II] 

Intitulada A minha viagem preferida, esta segunda unidade letiva compõe-se de 

atividades centradas na produção oral na interação, ou seja, as estratégias estão traçadas 

com intuito de proporcionar a produção do discurso oral em situações de comunicação 

“autogestionada” e “plurigestionada” (Cassany, 2012). 

 Nesta sessão, o tema da viagem se mantém. Antes da apresentação oral solicitada 

na tarefa da unidade letiva anterior, apresento às alunas uma narrativa pessoal em que 

trata de uma experiência de viagem real pela qual passei. Optei por criar o material porque 

acredito, por experiência própria, que trazer uma experiência pessoal real pode criar uma 

relação de confiança entre professor e aluno por meio da qual sentimo-nos à vontade para 

compartilhar e trocar informações pessoais dentro do espaço da aula. Em verdade, os 

documentos atinentes para tal foram a gravação e a transcrição da minha própria 

experiência, contando em detalhes os eventos que ocorreram durante a viagem.  

A criação de um material autêntico é também uma maneira de ampliar a exposição 

dos alunos a documentos originais em que haja nativos falantes de português. Por isso, 

preocupei-me em fazer uma gravação que fosse espontânea, pois assim o documento 

poderia assegurar uma maior proximidade aos aspectos da língua falada, num relato de 

experiência: narração. 

Antes da apresentação das histórias pessoais (tarefa para casa), a atividade seguiu-

se num primeiro momento com a audição dessa minha narrativa com exercícios de 

identificação dos eventos e tipos de eventos. Durante essa primeira audição, a tarefa 

incidiu em uma prática de compreensão e escrita para identificar as informações 

relevantes, seguida de interpretação dos fatos. Como suporte, a ficha de trabalho trazia as 

perguntas-roteiro, as quais inquiriam sobre o tempo de duração da viagem, meios 

de  transportes, o destino, os problemas, as soluções, as línguas utilizadas, a descrição das 

paisagens, a descrição da população local, cidades, lugares e o momento mais marcante 

na viagem. Antes da segunda audição, a atividade orientou-se para a troca de impressões 

entre os alunos, acionando, assim, a negociação de sentidos, por onde se podia realizar a 

confirmação ou retificação das informações do documento, conferindo ao momento uma 

atividade de expressão oral na interação síncrona. De seguida, o momento da segunda 
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audição, junto ao texto transcrito, além da confirmação dos fatos, propõe-se que se faça 

a observação mais detalhada de aspetos da língua, reiterando o conteúdo da unidade letiva 

1, fazendo jus ao objetivo proposto, reconhecendo, nomeadamente, com a tarefa de 

preenchimento do quadro constante na ficha, as estruturas condicionais, pretérito 

perfeito,  imperfeito e mais-que-perfeito, o futuro do conjuntivo, bem como vocabulários 

acerca de impressões pessoais, descrições de paisagens.  

Especial atenção foi dedicada aos aspectos da pronúncia, relativamente ao 

processo de representação fonológica da letra “s” em que ocorre a sua vocalização em /z/, 

precisamente em posição intervocálica, justamente por se tratar de uma turma B1 e essa 

dificuldade ser recorrente na produção oral. Não obstante, para aprofundar o 

conhecimento de tais ocorrências, foi abordado também casos em que o “s” se encontra 

em proximidade com as consoantes sonoras “m”, ”n”, “v”, “b”, “g”, “j” e “d”.  Para essa 

atividade, a repetição das frases encontradas nas fichas foi a prática escolhida. Ainda 

acerca dos sons, a prática de repetição e reconhecimento dos ditongos orais e nasais 

também integraram a atividade.  

Apresentam, nesse momento, as suas histórias, após terem realizado etapas de pré-

comunicação, pois por elas podem rever, repensar e adicionar outras informações que 

julgam relevantes para as suas histórias. Uma a uma, conta a sua história de viagem. Para 

isso, também lhes foi pedido que contassem as suas histórias sem lê-las, uma vez que já 

tinha em mente a sequência dos fatos da narrativa. O texto que escreveram deveria servir 

como apoio no caso de esquecerem algum elemento da descrição. Esta orientação foi um 

elemento surpresa adicionado à atividade no último momento. O desafio teve o objetivo 

de trazer uma simulação que se aproxime da interação real de conversação, numa 

conversação em que contamos uma experiência que passamos. Vale ressaltar que não lhes 

foi solicitado que falassem sem uma prévia preparação, elas deveriam ter organizado a 

narrativa como tarefa de casa.  

O contexto de interação para realização do discurso oral, teve como base, portanto, 

um relato de experiência de viagem vivenciada pelos participantes, a partir do qual, as 

alunas, então, deveriam ser capazes de criar o seu próprio discurso, seguindo, obviamente, 

o exemplo do documento áudio e a sua respectiva transcrição.  
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 Dado que a turma tem um nível intermediário de conhecimento de português, as 

dificuldades mais recorrentes são percebidas na produção oral, relativamente à pronúncia 

de algumas palavras, sendo que houve melhoria, uma vez que a atividade apontou para a 

prática de pronúncia. Quanto à fluência, percebe-se ainda momentos em que as pausas 

são demasiado longas, dando a saber que há alguma inconsistência linguística. Nota-se, 

entretanto, que nesses casos o problema tinha origem na pronúncia.  
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2.1.5. Regência 3 

[anexos III, IV e V] 

 Para a terceira e última unidade letiva desse conjunto de regências optei por 

trabalhar o tema de viagem na perspectiva de destinos turísticos. Tratamos, portanto, de 

aspectos culturais e lugares de Portugal. O nome que se deu a esta unidade letiva foi 

“Destino Portugal”. 

 As atividades dessa unidade dedicam mais tempo à leitura em voz alta e a 

perguntas orientadas, pelo que as alunas se podem expressar oralmente sobre os 

elementos característicos da cultura e dos lugares e cidades de Portugal.  

 A proposta para iniciar a aula é o visionamento de um vídeo sobre lugares 

turísticos de Portugal, onde são descritos os lugares e as cidades mais procurados para 

turismo. As alunas são orientadas a tomar nota acerca das informações que julgam 

importantes para a compreensão da mensagem. Em seguida respondem às perguntas da 

ficha de trabalho. São perguntas fechadas que focam nos elementos concretos das 

informações como os nomes dos lugares apresentados, as ilhas de Portugal, os destinos 

mais populares do país, além dos motivos da viagem a Portugal que os turistas apresentam 

durante a reportagem feita pela TVI. 

 Os exercícios a seguir tratam de identificar os tipos de atividades e os motivos que 

normalmente se têm para se realizar uma viagem. Repete-se, antes de os fazer, o vídeo 

como prática de confirmação e compreensão pela oralidade. Ao fazerem os exercícios, 

são orientadas a ler e tentar perceber os objetivos da viagem, as atividades possíveis. São 

igualmente orientadas a expressarem as suas preferências de atividades, tentando 

descrever ao mesmo tempo os tipos de lugares que gostariam de visitar em Portugal.  

 Além disso, no exercício 6, recorre-se a alguns números relativos e gráficos que 

descrevem os destinos preferidos dos europeus. Os aspectos linguísticos são colocados 

em práticas dentro do contexto em andamento. As alunas devem interpretar os dados 

constantes nos gráficos, fazendo uso das estruturas comparativas como “maior do que”, 

“tanto como”, “igual a”, podendo, assim, praticar as estruturas argumentativas 

comparativas em graus de superioridade, igualdade, inferioridade, bem como os graus 

dos adjetivos com os seus superlativos relativos. 
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 Ainda que se trate de um trabalho mais estrutural, não se deixou escapar outras 

estruturas, uma vez que se trata de uma unidade focada na prática oral, as estudantes 

usaram-nas oralmente, na sequência das propostas previstas, tendo de acrescentar aos 

discursos de preferência os modos de comparar e justificar os seus gostos.  

 Como foi dito na abertura da descrição dessa unidade letiva, foi dado maior foco 

a atividade de leitura em voz alta. Os textos para a prática de leitura estão na ficha de 

trabalho e descrevem os lugares mais famosos da cidade do Porto. São textos que 

promovem a cidade e, portanto, apresentam a cidade do ponto vista positivo. Neles é 

possível perceber estratégias narrativas e modos de descrever os aspectos de uma cidade, 

sendo que também permitem uma apreciação cultural, atividades, culinária, alinhando 

assim aos objetivos da aula.  

 A leitura foi guiada de modo que todas pudessem manter a atenção mesmo 

enquanto exerciam a função de recepção. Para isso, para cada texto havia perguntas 

direcionadas sobre o mesmo que eram feitas diretamente a uma aluna. Esse processo 

guiou a leitura de todos os textos, sem exceção, conferindo-lhes também a possibilidade 

de expressar suas ideias, impressões e opiniões acerca de cada informação apreendida. 

 A tarefa para casa que se propõe para esta unidade letiva é a criação de um folheto 

promocional da cidade o Porto ou Lisboa. Para isso, deveriam aceder ao sítio indicado na 

ficha de trabalho onde encontravam diversas informações acerca das duas cidades. Além 

disso, deveriam apresentar o folheto criado numa apresentação na aula seguinte com as 

suas devidas escolhas justificadas.  

 Concluindo, as 3 unidades letivas que compõe esta unidade didática ocupam-se 

de atividades voltadas para a prática oral na interação em tempo real. Privilegia-se, 

portanto, na comunicação síncrona (plataforma Microsoft Teams – sala de reunião), 

propostas de interação alinhadas a temas que possam contribuir com a ampliação de 

conhecimentos linguístico, sociolinguísticos e pragmáticos. Também, as propostas 

sequenciadas abaixo detalham ainda mais os passos realizados nas aulas, por meio dos 

quais se permite entender os momentos essenciais de pré-comunicação e comunicação.  
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2.1.6. Regência 4 

[anexo VI] 

As atividades sequenciadas nesta unidade didática privilegiam, portanto, o 

desenvolvimento da oralidade na interação em tempo real na comunicação síncrona (troca 

de informações, negociação de significados, perguntas e respostas), na exposição oral 

(monólogo em sequência – descrever uma experiência) como estratégias comunicativas 

alinhadas as ações propostas pelo QECR, e, também, a comunicação assíncrona, como a 

gravação de um podcast ao final da última unidade letiva, como modo de mobilização 

dos conhecimentos adquiridos. Assim, a unidade didática está organizada em três 

unidades letivas, tendo, cada qual, um tempo de duração de 1’40’’, de acordo com as 

normas da Instituição de realização do estágio. Para essa unidade didática, entretanto, o 

tema globalizante é As Tradições da Páscoa.  

Os objetivos gerais foram traçados em consonância com os conteúdos e as 

necessidades das alunas: 

- Tomar conhecimento dos aspectos culturais e tradições religiosas relativos à 

Páscoa no Brasil e em Portugal;  

- Desenvolver as competências de compreensão oral;  

- Aprimorar os conhecimentos linguísticos relativos ao seu funcionamento pelo 

gênero podcast.  

No que diz respeito aos objetivos específicos, são trabalhadas atividades de:  

-  Reconhecimento dos  costumes e tradições de Páscoa do Brasil e de Portugal;  

- Ampliação do conhecimento acerca dos costumes religiosos comuns à igreja 

católica;  

- Falar sobre as semelhanças e diferenças entre as tradições das culturas romena e 

portuguesa/brasileira;  

- Falar de modo respeitoso sobre os aspectos culturais e religiosos, estabelecendo 

comparações entre as culturas;  

- Criar um podcast: uma narrativa estruturada sobre tradições de Páscoa 

estabelecendo comparações entre os costumes dos países em questão;  
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- Aprimorar a pronúncia, a entonação e a fluência. 

Cada unidade letiva leva em conta dois momentos que estão na base das 

atividades: o 1º momento de pré-produção oral (compreende ações de introdução ao tema 

e à tipologia textual); o 2º momento de produção oral (compreende ações com estratégias 

comunicativas por onde as estudantes possam produzir oralmente um discurso). 

Littlewood (1981) distingue dois grandes tipos de exercícios, segundo a utilidade que têm 

para o desenvolvimento da expressão oral. As atividades de “pré-comunicação” que põem 

ênfase na aquisição das estruturas gramaticais e vocabulário, e preparam os alunos para 

usá-los em atividades de “comunicação” num contexto comunicativo e a “pós-

comunicação” que põe ênfase na atividade de produção das estruturas aprendidas. 

Como já antes referi, para falar bem, os aprendestes precisam de conhecimento 

linguístico suficiente. Saber falar, contudo, implica saber a gramática, a pronúncia das 

palavras, ter um repertório de vocabulário e de organização discursiva. Em outras 

palavras, é necessário que saibam estrutura, significado e contexto (Canale & Swain, 

1980). 

Por se tratar de uma unidade didática que objetiva criar condições para que 

consigam desenvolver um discurso oral aos moldes de um podcast, leva-se em 

consideração aspectos condicionantes em relação ao modus operandi do gênero narrativo. 

Dado que é um trabalho que exige uma tecnologia de gravação, certificou-se, antes de 

mais, as condições de acesso à tecnologia necessária para a gravação de um áudio. Pelo 

que foi possível, pois  essa tecnologia se encontra disponível em muitos telemóveis 

atualmente. Para a apreciação do conteúdo criado pelas alunas foi também definido que 

ao finalizarem o trabalho deveriam fazer um upload na plataforma Google Classroom, 

uma sala criada especialmente para a postagem desses áudios. Foi acordado, a pedido das 

participantes, que o áudio não deveria ser postado em nenhuma plataforma aberta ao 

público, por motivos de privacidade; questão levantada por uma das alunas. E assim o 

fizemos. Os arquivos foram mantidos em privacidade dentro da sala do Google onde 

apenas as participantes poderiam ter acesso.  

As unidades letivas, entretanto, foram pensadas de modo que pudessem ser um 

contínuo de ações ligadas umas as outras com efeito evolutivo. Segue-se, neste sentido, a 

ordenação de uma estrutura de aula que prima pelo desenvolvimento linguístico com foco 
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na comunicação oral. Tendo isso em conta, com base na divisão das atividades de 

Littlewood, foram necessárias a definição mais detalhada das ações em sala de aula para 

definirmos o quê e como se realizariam as atividades. Por isso, optei por criar estratégia 

que incidem nos seguintes passos: “Ilustração – Interação – Indução” (McCarthy,1998).  

A primeira unidade letiva dedica-se à ilustração da temática em si, por meio da qual as 

alunas tomam conhecimento do vocabulário, observam os modelos discursivos. Na 

segunda interagem oralmente e textualmente. Na terceira, são induzidas a produção do 

discurso. Vale ressaltar que, embora seja assim idealmente organizada, a interação tem 

sempre uma abertura necessária quando se trata de comunicação espontânea, e as linhas 

de ações da planificação devem levar isso em consideração. As atividades aqui não 

eliminam nunca a interação nem inibem o desejo de comunicar das alunas. Em outras 

palavras, o ato de falar está presente em toda a sequenciação da unidade didática. É, 

portanto, a fala que rege as ações.  

A primeira unidade letiva vai dar ênfase na introdução e dedica-se a “ilustrar”, 

tendo como suporte a imagem, o texto e o áudio para que as alunas tomem conhecimento 

do tema escolhido. O tema, como mencionado, é As tradições da Páscoa”. O material 

selecionado para dar início é um vídeo de uma reportagem realizada no Brasil sobre uma 

tradição pascal da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Diga-se de passagem, as regiões 

do Brasil foram já anteriormente trabalhadas com as mesmas alunas em sessões 

anteriores, portanto, é esperado que reconheçam a região e o estado de Minas Gerais. No 

vídeo, entretanto, são descritos alguns costumes da cidade, sobretudo as procissões e o 

tapete de serragem, uma tradição de anos, que ocorre precisamente na celebração da 

Páscoa. A tradição consiste em cobrir de serragem colorida as ruas por onde passam as 

procissões.  As pessoas do Brasil inteiro viajam para Ouro Preto para participarem desse 

ritual. O vídeo dá verdadeira importância às procissões, ritos de celebração da Páscoa que 

são muito tradicionais tanto no Brasil como em Portugal, dado que têm a mesma origem 

na tradição católica. Além disso, os dois países compartilham muitos outros rituais 

religiosos, relações estas que serão sempre resgatadas no decorrer das aulas e 

precisamente mais a frente no momento em que se tratará das tradições de Portugal. Nota-

se que, a relevância dessa temática se aplica no contexto dos três países onde a presença 

das igrejas católica e ortodoxa é visível. Além disso, uma das alunas já havia relatado a 

sua religiosidade, sendo esse tema, afinal, muito pertinente para a turma.  
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A seguir ao visionamento, e, reiterando a ideia dos passos de McCarthy (1998), 

inicia-se a interação com a troca de impressões acerca do vídeo. Os símbolos e as 

insígnias na base dessa tradição exercem uma função mental associativa importante entre 

as imagens e os textos. O efeito desse visionamento, tem, também, o objetivo de 

incentivar as alunas a exercitarem processos comparativos com a sua própria cultura local. 

Dentro do contexto do curso, como mencionado anteriormente, cabe a apreciação dessa 

tradição e fazer um exercício de contrastes: semelhanças e diferenças. Na promoção dessa 

ideia, em que se deve estabelecer, para as ações de práticas de ensino de línguas, a relação 

entre culturas, na descrição sobre plurilinguismo no QECR (2006), encontramos a 

seguinte descrição: “o plurilinguismo deve ser visto no contexto pluriculturalismo” e 

completa dizendo que a competência cultural de um indivíduo “são comparadas, 

contrastadas e interagem ativamente para produzir uma competência pluricultural 

enriquecida e integrada” (ob. cit.: 25).  

 No momento seguinte, as alunas devem responder às questões dirigidas. São 

perguntas orientadas para o reconhecimento dos elementos culturais, as vestimentas, as 

pessoas, a cidade, os costumes. Por ser uma cidade que apresenta uma estrutura 

arquitetônica preservada e semelhante à de Portugal, dedica-se um tempo à descrição dos 

elementos visuais. Com perguntas controladas, esta atividade pretende criar um momento 

em que as alunas se dedicam ao reconhecimento das informações, sentidos simbólicos, 

promovendo um momento de interação na aula em que podem expor a suas impressões e 

apreender novos sentidos. Também devem descrever, além da arquitetura, as pessoas, as 

vestimentas, as missas, os elementos relativos aos espaços. Trata-se de uma atividade que 

pretende encorajar e criar um senso de presença na comunicação. Todas devem ter a 

mesma oportunidade de fala, de tempo de fala, porque tenho para mim que é no momento 

de troca na interação da aula que se constrói sentidos.   

 Após responderem às perguntas direcionadas e identificarem as informações 

pontuais e suas relativas explicações, propõe-se a leitura em voz alta dos textos que se 

encontram na ficha de trabalho cujo nome é A Celebração da Páscoa no Brasil. “A prática 

de leitura em voz alta é um tipo de exercício misto de comunicação muito presente na 

vida cotidiana: ler uma notícia de jornal, ler mensagens de amigos, na igreja” (Cassany; 

2012:p.177). Com a prática de leitura as estudantes podem exercitar, precisamente, a 

pronunciação das palavras, uma vez que ela exige reconhecer os sons, também, contribui 
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para a competência leitora no entendimento dos signos escritos e seus seguimentos 

ordenados numa estrutura sintática. No entanto, o modo mais efetivo de leitura deve ser 

feito com orientação, ou seja, realizar a leitura com um objetivo claro por onde as alunas 

possam perceber a razão pela qual estão realizando a atividade. Neste sentido, para as 

leituras que se propõem, são definidos objetivos que incidem sobre o conteúdo, sobre a 

pausa, o ritmo, a entonação, a pronúncia. Assim, a leitura incidiu sobre os sentidos sem 

prescindir da fluência oral. Então, a leitura do texto organizou-se da seguinte maneira: 

cada aluna deve ler claramente, com calma e com as devidas pausas, dando a saber a 

pontuação das frases e os períodos, tendo que deixar claro quando um período se inicia e 

termina, deixando claro, também, a intenção que pode ou quer passar o texto, se bem que 

seja um texto mais informativo que interpretativo, mas a prática de precisar a entonações 

e a pronúncia foi-lhes exigida. O texto descreve costumes familiares, dando a saber o dia 

que celebram a data religiosa, a culinária, o costume de comer bacalhau, os doces, os ovos 

de Páscoa feitos de chocolate e brincadeiras de esconde-esconde com os pequenos 

ovinhos, jogos em que as crianças participam com o objetivo de encontrar o maior número 

deles.  

 O léxico novo encontrado no texto se encontra também no vídeo. Lá, puderam ter 

o primeiro contato com as palavras e puderam realizar associações de grupo semântico, 

com o texto, podem, agora, reforçar o sentido pela repetição. Estabelece-se, como se pode 

ver, continuamente, a prática de associação, retomada do signo (sonoro e escrito) em 

atividades de recepção e produção.  

O momento que segue à leitura proponho uma interação que incide na 

comunicação espontânea. Com base no texto, as alunas devem expressar suas opiniões 

pessoais acerca do conteúdo lido. Também, devem estabelecer relações comparativas 

com a cultura do seu país de origem. Importa nesse momento fazer com que as alunas 

ativem a memória de trabalho: o mecanismo de sustentação e manutenção das 

informações durante a tarefa complexa de produção de um discurso em L2 (Baddeley & 

Hitch, 1974; Daneman & Carpenter, 1980). Os sentidos apreendidos, pala repetição e 

relexicalização, são colocados em prática na conversação espontânea. Neste processo o 

falante posiciona-se, expressando seu entendimento de mundo. Com isso, a probabilidade 

de as informações permanecerem na memória de longo prazo é maior.  
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Dentro da perspectiva que adotamos aqui para a prossecução das atividades que 

compõem as unidades letivas, dado à menção anterior cuja afirmação delimita as 

estratégias de controle das atividades, o que é verdade, no entanto, podemos acrescentar 

sempre que mesmo dentro da sequência estabelecida, há exceções. No sentido de dizer, 

que, embora esta seja a unidade que faça jus à “Ilustração” McCarthy (1998), ela se vale 

também de atividades de interação. Sobre o que McCarthy (1998) apregoa, acerca da 

comunicação na didática de línguas, esse é um processo passível de interrupções, e, 

portanto, as atividades são formas de tentar controlar e delimitar os conteúdos.   

No final, dedica-se um tempo para orientar as alunas acerca da tarefa para casa, cuja 

realização é imprescindível para o processo de desenvolvimento da competência oral e 

criação do podcast/gravação. Optou-se, portanto, para essa tarefa, pela realização e 

preparação de uma apresentação sobre as tradições e costumes da Páscoa na Romênia. As 

alunas devem preparar uma apresentação oral com o apoio de um material à sua escolha, 

contanto que tenha imagens e textos para que todos possam acompanhar apresentação. 

Além disso, outros exercícios relativos aos tempos verbais, o modo imperativo dos 

verbos, bem como os valores dos pronomes átonos e tónicos, uma vez que os uso do 

pronome átono -se nos textos orais trabalhados na unidade aparecem com valores reflexo, 

recíproco, inerente, impessoal e passivo, dado que os três últimos valores receberam 

maior atenção por se tratar de um modo de representar ênfase, impessoalidade e 

funcionam para expressar verbalmente uma opinião ou contar uma lenda, ou relatar 

costumes. Todos esses exercícios também formam o conjunto de tarefas. Dentro do que 

se fará na sequência, essas atividades contribuem para o alargamento da consciência 

linguística e pragmática. 
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2.1.7. Regência 5 

[anexo VI, VII e VIII] 

 A segunda unidade letiva dá continuidade à primeira, pois está pensada de modo 

a dar às estudantes a oportunidade de interagir ainda mais oralmente. A estratégia se 

desenvolve no sentido de criar uma atividade de comunicação “controlada” e 

“autocontrolada” (Cassany, 2012), por onde, também, as alunas poderão fazer uso das 

estruturas e dos conhecimentos apreendidos na unidade letiva anterior. Por isso, são 

repetidas as estruturas linguísticas com as quais as alunas se depararam em um primeiro 

momento, como uma estratégia de recuperação e ativação da memória de trabalho. As 

estruturas linguísticas e os aspectos culturais abordados devem ser também recuperados 

e funcionar como suporte da unidade letiva. Por isso, para dar início a esta unidade letiva, 

foi determinado que a apresentação dos trabalhos seria a primeira atividade. Após as 

apresentações, dá-se o feedback. A cada uma lhes é dada a oportunidade de comentar e 

acrescentar informações acerca do trabalho dos outros participantes.  

Na sequência, priorizo o visionamento de um vídeo em que o narrador explica as 

tradições da Páscoa em Portugal. Enquanto na primeira unidade letiva deu-se a saber os 

costumes e tradições da Páscoa no Brasil, agora, com o vídeo, as alunas têm a 

oportunidade de conhecer as tradições de Portugal. Como estratégia didática, são 

orientadas a prestar atenção, num primeiro visionamento, à história do Folar, pois na 

sequência terão de escrever um texto, tentando contar a mesma história. A orientação 

coloca luz no que deve prestar maior atenção. Com isso elas ativam a memória de 

trabalho, fazendo associações e criando estratégias de entendimento. Nesse exercício 

colocam em prática a competência oral de recepção e a competência escrita de produção, 

que funciona como um ato de ativar a memória de curto e longo prazo. Neste sentido, as 

estudantes trabalham o entendimento do conteúdo do audiovisual. Contudo, neste 

exercício, não se trata exatamente de uma prática de escrita criativa, pelo fato de não estar 

em jogo a originalidade, autenticidade ou criatividade, mas de um exercício de escrita a 

partir do reconhecimento do conteúdo e de uma “cadeia de sons” de um texto oral que 

deve ser “decodificado” (Cassany, 2012). Foi-lhes dada, portanto, a tarefa de escrever 

sem o apoio da transcrição para não influir nas suas escritas. Trata-se, se assim o posso 

afirmar, do mesmo princípio da escrita criativa, qual, ao mesmo tempo, permite não 
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apenas a interiorização, mas também a exteriorização da língua.  A criatividade, nesse 

sentido, incide sobre a prática de repetição: relexicalization e/ou re-estruturação. Em 

outras palavras, a relexicalization seria o uso de sinônimos, e é similar a repetição, mas 

que se verifica a aplicação da mesma ideia por meio de outra estrutura” (Payne e Ross; 

2005) (tradução própria). 

Deve-se ressaltar também que a atividade não se aplica com o objetivo de testar a 

memória das estudantes, mas sim com o objetivo de desenvolver a compreensão oral, 

encorajando-as a reproduzir o discurso com o desafio de manter a mesma ideia, utilizando 

uma estrutura diferente.  

Em seguida, a partir dos textos das alunas, a atividade passa para a fase das 

orientações e feedbacks com discussões sobre a coerência e a coesão dos seus textos, 

aplicação do repertório de vocabulário e sobretudo as dificuldades na compreensão oral 

observáveis nas composições quando da dificuldade de criação de sentidos. Em outras 

palavras, realiza-se a correção dos textos em aula com um feedback feito pelo professor, 

com indicação de vocabulários possíveis, estruturas e pronúncia. 

Também, a leitura dos textos tem outra razão de ser. Por ele, além de praticarem 

a leitura em voz alta e exporem os seus conhecimentos linguísticos e exercitarem 

produção oral, é também uma forma de partilhar os conhecimentos com as outras 

participantes e organizarem o conhecimento linguístico, cultural e pragmático numa 

atividade de negociação de sentidos. A colaboração de todas é parte essencial dessa 

estratégia, sendo que nessa interação podem identificar novos sentidos e criar outros, 

porque na troca criam o hábito de interagir e assimilar conhecimento pela prática 

comunicativa.  

Relativamente à colaboração, visto que as informações devem ser compartilhadas, 

e para isso, como estratégia de aplicação pedagógica, orientei as alunas a fazerem 

comentários e complementarem as informações faltantes nos textos das outras colegas. 

Pois assim, cria-se uma abertura da percepção dos canais de comunicação entre os 

participantes, exigindo que prestem atenção não apenas à fala do professor, mas 

igualmente à fala das colegas.  

Após a discussão realizada acerca dos elementos do texto e tendo as dúvidas 

resolvidas, sigo com a orientação das tarefas para casa que consiste em realizar uma 
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transcrição de um arquivo de áudio sobre o tema da Páscoa, por meio do qual as alunas 

devem ter a oportunidade de praticar o entendimento da narração sem o apoio do texto. 

Os passos para a realização da TPC foram cuidadosamente descritos, como se pode 

verificar na sequenciação referido. Em 1º lugar, as alunas devem ouvir quantas vezes 

forem necessárias o mesmo áudio sem o apoio do texto transcrito. A proposta é que façam 

no mínimo 2 vezes a audição para que assim, de modo assíncrono, possam praticar a 

recepção oral. Em 2º lugar, devem tentar realizar a transcrição do arquivo, pois desse 

modo podem praticar a decodificação dos seguimentos sonoros da língua e exercitar 

simultaneamente a escrita. Em último, devem comparar com o texto transcrito que se 

encontra na ficha de trabalho. Não devem corrigir, devem observar os seus próprios textos 

e destacar as ocorrências desviantes, desse modo, como um exercício de autoavaliação, 

tendem a encontrar as falhas linguísticas. Esse exercício pode ser visto como uma 

atividade de melhoramento da fluência, da autocorreção, de refinamento das estruturas 

linguísticas.  
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2.1.8. Regência 6 

[anexo VII, VIII e IX] 

 Para a terceira unidade letiva que compõe esta unidade didática, reserva-se o 

espaço para exposição oral das alunas numa interação pensada com base na estratégia de 

resolução de problemas gramaticais. Para isso, inicia-se a correção da transcrição do texto 

da TPC. A partir do que as alunas apresentam, inicia-se uma discussão dos erros 

cometidos por cada uma delas, sendo que antes de obter a resposta correta, é-lhes exigido 

a tentativa de resolução do problema. Pergunta-se, por exemplo, quem pode resolver o 

desvio da estrutura “embora é assim”, ou “começar chover”.  No caso de não saberem a 

resposta, recorre-se à explicação do professor. A prática decorre com intuito de 

proporcionar maior tempo de comunicação síncrona. 

A leitura também é atividade que complementa a unidade letiva. Os textos que 

serão lidos em voz alta foram pré-selecionados e indicados para leitura em casa. As alunas 

já deveriam ter preparado a leitura para ser realizada em aula e em grupo. A prática de 

leitura em casa, como exercício de preparação contribui com o desenvolvimento da 

competência leitora e otimiza o uso do tempo em sala de aula, permitindo o uso do tempo 

para as discussões sobre o tema. Assim, os conteúdos estão assimilados e a prática oral 

na interação desenvolve-se com maior fluidez. Mesmo embora a leitura tenha sido 

realizada em casa, ela se repete em aula. Dessa vez, com maior rigor, a orientação é que 

façam a leitura com ritmo, com as devidas pausas impostas pela pontuação do texto, 

tentando dar o sentido que o texto traz. Dessa maneira, na repetição, asseguramos mais 

uma vez o uso das estruturas, a prática da pronúncia e a afirmação dos sentidos.  

 A cada texto lido, pede-se às alunas que contem com as suas próprias palavras o 

que diz o texto. As discussões recaem sobre os sentidos das palavras relativas às tradições 

de Páscoa e dos costumes tradicionais de Portugal. As procissões e as encenações que 

foram inicialmente trabalhas dentro da cultura brasileira, são recuperadas e comparadas, 

dando a saber as semelhanças e diferenças entre as duas culturas.  

 Após as leituras comentadas, antes de dar as orientações da tarefa para casa, 

proponho a discussão dos elementos mais evidentes destacados na unidade didática, como 

forma de reforço e meio de resumir o que se trabalhou nas três aulas. Dessa forma, as 
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alunas podem criar uma imagem mental dos elementos que são mais importantes e 

aqueles que mais lhes chamou a atenção durante as aulas.  

 É necessário ressaltar que na plataforma em que as discussões ocorreram, 

Microsoft Teams, temos um modelo de interação síncrona, cuja natureza difere em 

comparação com a interação face a face sem a mediação do computador. A comunicação 

síncrona na interação oral é limitada pelo software, um sistema organizado que impele, 

em termos didáticos, uma organização da comunicação. Numa sala de reunião pode haver 

muitos alunos onde os participantes são mostrados em outras pequenas telas. De modo 

geral, neste contexto, as alunas não falam enquanto outra está a falar, portanto, de modo 

a tentar que interajam entre si, são predefinidas perguntas que promovam a interação entre 

o grupo. Também, a orientação do professor deve deixar claro que a atividade é de 

interação, dando a entender que as alunas devem fazer comentários sobre as ideias das 

outras alunas. Importa, neste sentido, abrir maior espaço para cada participante poder 

expressar suas impressões acerca do conteúdo. 

 Ainda sobre a comunicação mediada pelo computador, nota-se que nessa unidade 

didática são trabalhadas também não apenas a comunicação síncrona, mas também e 

comunicação assíncrona. Como foi visto nos objetivos específicos, as alunas devem criar 

uma gravação no modelo de um podcast. Dada a natureza da comunicação assíncrona, a 

atividade de gravação é realizada como TPC, uma vez que a organização do discurso 

implica maior tempo e preparação. Para isso, as alunas são orientadas a realizar, com 

instruções detalhadas, a tarefa. Devem fazer uma gravação nos moldes de um podcast, 

fazendo comparações entre dois países, a Romênia e Brasil ou Portugal, à sua escolha. 

Contudo, como mencionada anteriormente, deverão submeter o trabalho gravado na 

plataforma Google ClassRoom, uma sala criada especialmente para a tarefa, onde poderão 

compartilhar o trabalho com as outras colegas.  

 Relativamente ao resultado dessa atividade, optou-se, em primeiro momento pela 

heteroavaliação. Assim, observa-se que houve um cuidado intenso relativo ao discurso, 

um cuidado com a tipologia textual, organização das informações com coerência, com 

características inerentes a um discurso de podcast, com interjeições, perguntas retóricas, 

e, sobretudo o modo de utilizarem as estruturas linguísticas adequadas. Pode-se, porém, 

identificar algumas ocorrências inapropriadas de pronúncia, mas no geral, houve um 
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aproveitamento muito satisfatório da atividade por parte das alunas. Além disso, de 4 

alunas, apenas 2 realizaram a atividade do podcast, o que nos deixa a questão, de que 

talvez, a atividade seja ainda desconfortável para algumas delas. A produção oral na 

interação face a face presencial ou síncrona (mediada pelo computador) é melhor recebida 

pelos alunos em geral do que a comunicação assíncrona (gravação da voz ou vídeo). Uma 

hipótese é que não se sentem confortáveis em ouvir as suas próprias vozes.  

 Na aula seguinte, a qual não está descrita nesta unidade didática, é realizada a 

autoavaliação, em que as alunas devem reparar, depois do feedback do professor, nos 

erros e inadequações linguísticas. Para isso, devem ouvir a gravação novamente tendo em 

conta os apontamentos do professor. Em seguida, propõe-se a audição das gravações das 

colegas, para perceberem os aspectos fortes e fracos na produção do discurso.  

 Em conclusão, as atividades desta unidade didática abordam práticas e estratégias 

de compreensão e produção oral, afim de dar maior oportunidade às alunas de produzirem 

discursos na interação síncrona e assíncrona, tendo como input tanto textos escritos e 

orais acerca do tema das tradições de Páscoa de Portugal e do Brasil. Também, são 

aplicados exercícios de gramática, sobretudo de estruturas sintáticas relativas aos gêneros 

do discurso encontrados nos materiais selecionados – modo imperativo do verbo, 

vocabulário temático, expressões idiomáticas com origem em expressões religiosas, 

estrutura do gênero narrativo. Finalmente, explora-se a realização da gravação de um 

programa de podcast, promovendo a mobilização dos conhecimentos adquiridos e 

expostos nas sessões anteriores.  
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Conclusão 

À guisa de conclusão, este relatório pretendia, como projeto e proposta, 

observar o desenvolvimento da oralidade, sobretudo o desenvolvimento da 

expressão oral e fluência dos alunos de nível B1 em contexto de ensino à distância 

a partir do uso das ferramentas tecnológicas disponíveis para educação e ensino 

de línguas, mas também perceber melhor sobre a influência da tecnologia nos 

modos de interação, em termos de barreiras comunicativas, para a progressão da 

competência oral  em língua portuguesa. 

 Foram definidos para este contexto de investigação objetivos para 

aprofundar o conhecimento e refletir acerca de atividades práticas que apontam 

para ações que possam promover a produção oral no nível B1, selecionando 

temáticas e documentos adequados a uma progressão, mas também analisar as 

facilidades e dificuldades na aplicação das atividades comunicativas pertinentes 

para modelos de interações mediadas pelo computador, que fossem exequíveis e 

acessíveis em contexto remoto. 

 Dentro das propostas didáticas apresentadas no respetivo relatório, 

observou-se um resultado gradativo em termos qualitativos no que refere à 

interação oral mediada pelo computador, nomeadamente, aspetos que revelam o 

desempenho da fluência de língua, porém, é lícito concluir que é ao mesmo tempo 

modesto na sua apreciação quantitativa, necessitando de um estudo mais 

aprofundado que garanta respostas mais representativas.  

As respostas aqui obtidas apontam para conclusões no sentido de validar 

as atividades interativas visando o melhoramento da fluência oral em contexto de 

ensino à distância. De certo modo, ao que parece, é pertinente afirmar, pelo que 

pude perceber ao longo das práticas de língua, em termos de resultados, que as 

alunas, na sua maioria, apresentaram bom aproveitamento durante as tarefas 

interativas em aula, superando obstáculos que a máquina muitas vezes nos impõe, 

ultrapassando ideias pré-concebidas acerca do ensino mediado pelo computador.  
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Ao longo da experiência, relativamente à planificação de aulas, pude 

perceber que a dificuldade que confrontei, no estabelecimento de um plano 

consistente de uma unidade didática, manifestava-se justamente na transposição 

mental de uma ideia de interação oral face a face para uma comunicação síncrona 

mediada pela máquina, uma vez que essa se estabelece de modo mais organizado 

e menos espontâneo no ambiente online. Penso que nas práticas síncronas, neste 

sentido, embora tenha havido a tentativa de criar um ambiente mais descontraído 

para comunicação espontânea, o mecanismo de organização da plataforma 

Microsoft Teams e pela sua mecânica organizacional, permitiu-nos uma dinâmica 

mais próxima da comunicação oral em monólogo, perguntas e respostas 

organizadas, o que limitou, de certa forma, a compreensão de elementos 

extralinguísticos, os gestos, expressões faciais, os quais complementam toda a 

comunicação em tempo real face a face. Assim, o papel do professor foi 

fundamental, uma vez que deve dar oportunidade de fala para todos.  

Por outro lado, as práticas assíncronas permitiam o exercício individual e 

repetitivo em que as alunas podiam exercitar a língua a partir de gravações de 

áudios (como apresentado na tarefa com podcast). Essa repetição assegurou o 

entendimento e a mobilização de conhecimentos novos e adquiridos, a 

memorização das estruturas da língua, tendo sido fundamental para o uso do 

conhecimento linguístico, pragmático e sociolinguístico, sobretudo para a 

fluência, no que se refere à segurança no ato de fala, entoação, ritmo e a prática 

da pronúncia.  

 Foi possível por meio de autoavaliação verificar que as alunas 

responderam positivamente aos materiais e às propostas de interação realizadas 

nas aulas. Ao mesmo tempo que puderam avaliar a si mesmas o conjunto de 

conteúdos trabalhados, contribuiu para que todas pudessem desenvolver a 

fluência, conferindo-lhes maior desenvoltura e segurança para uma interação oral 

em língua portuguesa. 

 Finalmente, a expressão oral apresenta algumas dificuldades na sua 

realização prática em contexto online como a diminuição da espontaneidade, 

porém, é aplicável quando se estabelecem planos práticos pedagógicos para a sua 
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realização na comunicação oral mediada pelo computador para o seu 

desenvolvimento. Cabe, em verdade, a todos os participantes envolvidos no 

processo, reconhecer que não se trata de transpor uma pedagogia face a face para 

uma pedagogia online, pois cada qual apresenta especificidades únicas, embora 

interrelacionadas. Também, a garantia do sucesso de uma aula de língua online 

depende dessa percepção e entendimento de um modelo próprio e muito variado.  

  

 

  



61 

Referências Bibliográficas 

Anabela, F. (2018). A Expressão Oral do Português Língua Não Materna. In: A 

Língua na Pólis. (pp.121-143) Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. 

(Coor.) João Corrêa-Cardoso e Maria do Céu Fialho.  

Bechtel, W e Abrahamsen, A (1991). Connectionism and the Mind: An Introduction to 

Parallel Processing in Networks. Oxford: Blackwell Publishing, Ltd. 

Baddeley, A. D., & Hitch, G. J. (1974). Working memory. In S. Dornic (Ed.), Recent 

advances in learning and motivation (Vol. VIII, pp. 47-89). New York: Academic Press. 

Brown, H. D. (1994). Teaching by principles: an interactive approach to language 

pedagogy. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents.  

Brown, G. & Yule, G. (1983). Teaching the spoken language: an approach based on 

analysis of conversational English. Cambridge: Cambridge University Press.  

Burns, A & Goh, Christine C. M. (2012). Teaching Speaking A Holistic Approach. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Burns, A. & Joyce, H. (1997). Focus on speaking. Sydney: National Center for English 

Language Teaching and Research. 

Bygate, M (1998). Theoretical perspective om speaking, Annual Review on Applied 

Linguistics, 18, 20-42. 

Carter, Ronald / McCarthy, Michael (1995). Grammar and the spoken language, Applied 

Linguistics, Vol. 16, no 2.   

CALSAMIGLIA, H. (1994). El estudio del discurso oral, Signos. Teoría y Práctica de la 

Educación, 12, abril-junho de 1994. 18-28 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_3/nr_51/a_722/722.html  (Ac

esso em 10 de maio de 2021) 

Canale, M. e Swain, M. (1980) Theoretical bases of communicative approaches to second 

language teaching and testing. Applied Linguistics, 1 (1), 1-47. 

Cassany, Luna & Sanz (2008). Enseñar lengua, Barcelona: Graó.  
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Unidade letiva 1 

Faculdade de Letras  

Disciplina: Portugu s L ngua Estrangeira 

Tema: A produ o, perce o e intera o oral N vel: A2+/B1 

Professor: Paulo Placido Rodrigues Neto 

Dura o da Aula:  horas 

Tema da aula: Relato de experiência (1ª parte da unidade “A minha viagem favorita”) 

 

Cena da série “Coisa mais linda” 

 

 

 

 

 

 

Visionamento de uma cena da série “Coisa mais linda” 

Transcrição da cena 

Teresa: Toma, toma que isso vai te ajudar na ressaca terrível que você vai ter amanhã. Confie em mim. 

Maria Luiza: Obrigada por me trazer para sua casa.  

 

Maria Luiza: melhor eu procurar um hotel... 

Teresa: Ah é, É melhor sim. 

Maria Luiza: Ai, pera que eu tô ainda rodando um pouco.. acho que é do barco. 

Teresa: Ou pela birita, né? 

 

Maria Luiza: Foi tudo muito bonito. 

Teresa: Foi. 

Maria Luiza: Sabia que nunca tinha ido numa festa num barco? 

Teresa: Jura! 

Maria Luiza: Juro. 
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Teresa: Ai que delicia! 

Maria Luiza: Queria repetir a festa. Queria repetir o barco. Queria conhecer você melhor. Só que tudo parece tão 

difícil agora.  

Teresa: Quem disse? 

Maria Luiza: Meu marido. Quando ele abriu mão de todos os nossos sonhos. 

Teresa: Eu sinto muito, de verdade. Não queria que ‘cê  ‘tivesse sofrendo desse jeito 

Maria Luiza: mas eu tô 

Teresa: Eu sei , mas esse choramingo todo não combina com uma moça bonita como você  

Maria Luiza: E que escolha tenho? 

Teresa: A gente sempre tem uma escolha. Tem sim. 

Maria Luiza: Acho que as coisas são um pouco mais difíceis do que elas parecem, Teresa. 

Teresa: Mas e esse sonho que você falou, esse é o seu sonho de verdade? Porque se for.. cê não pode desistir dele, 

nunca.... ou claro, você pode desistir e passar o resto da sua vida se lamentando pelo que poderia ter acontecido...Tá 

vendo como cê tem opção? 

Maria Luiza: Quando você fala parece tudo mais facil. 

Teresa: Eu nunca disse que seria fácil. Uma escolha nunca é fácil. Mas e se esse for um daqueles momentos, sabe? 

Um daqueles que um dia você vai olhar para trás e vai pensar: foi bom, foi bom ter passado por essas dificuldades, 

cresci, amadureci. 

Olha... e quem sabe até um dia você agradeça esse teu marido por isso. 

Maria Luiza: Você acha? 

Teresa: traste 

Maria Luiza: Sabe que eu acho? Eu acho que você é muito corajosa.  

Teresa: Eu ja também passei por poucas e boas. Na verdade, a gente não percebe quanto é corajosa, até precisar ser. 

Maria Luiza: que já aconteceu com você, Teresa? Conta. 

Teresa: Não vou eu ficar choramingando aqui agora, não é? Essa história te conto depois quando a gente se conhecer 

melhor. Tá Bom? Agora descansa e dorme bem e... toma tudo, até o fim. Vai. Boa noite.  

Maria Luiza: Boa noite. 

 

Interpretação 

 

Descreva livremente as suas impressões sobre a cena. Diga sobre o lugar, as personagens, a qualidade da cena; 

também sobre a língua portuguesa, as dificuldades, as palavras que não identifica, os sotaques e ritmo das falas são 

igualmente importantes.  

 

2. Responda às perguntas acerca da cena da série. 

 

2.1 Onde estão as personagens? 
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Unidade letiva 2 

Faculdade de Letras  

Disciplina: Portugu s L ngua Estrangeira 

Tema: A produ o, perce o e intera o oral N vel: A2+/B1 

Professor: Paulo Placido Rodrigues Neto 

Dura o da Aula:  

 

Tema da aula: Relato de experiência (2ª parte da unidade “A minha viagem favorita”) 

 

Ouça o áudio. 

 

 

Transcrição de áudio 

 

A minha viagem favorita 

 

Eu tenho uma viagem que ficou marcada na minha memória. Foi quando eu atravessei as Cordilheiras dos Andes 

de ônibus. Foi uma aventura. Foi emocionante. Eu nunca tinha viajada para fora do Brasil. Aquela tinha sido a 

primeira. Nossa! Foi lindo. Eu estava tão entusiasmado com a viagem que eu a planejei uns 6 meses antes. Durou 

15 dias. A viagem foi assim. Eu fui à Buenos Aires de avião. Fiquei num hotel super aconchegante. Lá em Buenos 

Aires fiquei uns 3 dias. Depois fui a Mendoza, uma cidade que fica a 15 horas da capital. Fui de ônibus. Dormi no 

ônibus durante a viagem inteira. Super tranquilo. Em Mendonza eu passei uns 4 dias. Mendoza é a cidade dos 

vinhos, com muitas atividades artísticas culturais, mas normalmente com atividades de enoturismo. Ela é toda 

arborizada com ruas bem amplas. O ar de Mendoza é um pouco seco. Só sobrevivi à base de spray. Teve um dia 

que fui almoçar numa vinícola. Que lugar espetacular. De tirar o fôlego. Lá fiquei umas 4 horas comendo e bebendo. 

Depois de uns vinhos pude até falar um pouco em espanhol com os garçons. Eles riam muito do meu espanhol que 

em Mendonza são muito simpáticas. Daí, no sétimo dia de viagem eu 

peguei finalmente o ônibus para Santiago do Chile. E sabe o que eu fiz? Para curtir mesmo a travessia, eu peguei 

duas poltronas no segundo andar do ônibus e bem na primeira fileira, então eu conseguia ver tudo, eu estava na 

frente do ônibus com uma vista privilegiada para estrada só para mim. Eu tinha a mesma visão que o motorista 

tinha. Passou uns vinte minutos, já dava para ver que a estrada apontando para as montanhas. Eu não desgrudava 

os olhos daquela paisagem. Era outono, estava um dia muito ensolarado com um céu muito azul e poucas nuvens. 

O solo ainda estava muito seco e arenoso parecia uma paisagem de Marte. Depois, quando entramos nas montanhas, 

foi uma coisa de louco. Nunca tinha vista nada tão lindo como aquilo. Uma paisagem que era um misto de neve no 

cume, com árvores verdes e muita terra. As cores eram muito vivas. O cheiro era meio lavanda com neve com 

muito aroma de relva. Foram 13 horas de viagem vendo essa paisagem. Foi transformador entrar em contato com 

aquela parte do mundo. Parecia ser um outro mundo, sabe? Um lado esquecido de mim mesmo. Me senti parte 

daquela paisagem. Um dia, se eu tiver uma oportunidade, eu vou visitar as Cordilheiras dos Andes novamente. Foi 

um dos lugares mais lindos que já visitei.  

 

  Paulo 

 

 

Interpretação 

 

1. Responda de acordo com o texto. 

 

 Quantos dias durou a viagem do Paulo? 

 Qual era o seu destino? 

 Que problemas ele teve durante a viagem? 
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  - Como ele o resolveu? 

 As pessoas eram hospitaleiras? 

  - Que língua falavam? 

 Cidades que visitou? 

  -Que lugares? 

 Como chegou até lá? 

 Que experiência o Paulo mais gostou da viagem? 

 

2. Leia o texto.  

  

 Pense numa viagem que você tenha feito. Conte como foi a sua viagem. Siga os tópicos: 

 

  - Duração 

  - Destino 

  - Problemas  

  - Como os resolveu 

  - Como eram as pessoas 

  - Língua que falavam 

  - Sítios que visitou 

  - Como viajou para o lugar 

  - O que mais gostou da viagem 

 

3. Reconhecendo os tempos verbais. 

 

Diga os tempos verbais que reconhece no texto. Pode haver mais de um tempo verbal numa frase.  

Modo indicativo: Pretérito perfeito, Pretérito mais-que-perfeito, Pretérito imperfeito, Presente, Futuro; 

Modo Conjuntivo: Futuro do conjuntivo, Presente do conjuntivo, Pretérito imperfeito do conjuntivo. 

 

.   

memória.  

 

as Cordilheiras novamente  

 

 

 

de que fica a 15 horas 

 

 

 

4. Destaque do texto as expressões que situam a narrativa no tempo. (organizadores temporais) 

 

 

 

 

 

 

5. Reconhecendo os S do português. 

 

 Nos casos abaixo o s final de palavra ver ser sonoro /z/ 

 

 

...eu a planejei uns seis meses antes > sei/z/ me/z/e/z/ antes 

Entusiasmado >  

Buenos Aires >  

com muitas atividades artísticas culturais >  
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com os garçons >  

As pessoas em Mendonza são muito simpáticas lá >  

a mesma visão >  

Passou uns vinte >  

não desgrudava os olhos >  

com árvores verdes e muita terra >  

Foram 13 horas de viagem >  

eu vou visitar as Cordilheiras dos Andes novamente >  

 

 

Reconhecendo os ditongos orais ai,ei, oi, ei, ui, ou, ia, ua, ou, oi,  

 

  

 

Reconhecendo os ditongos nasais -ão, -ãos, õe, -ões,  
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Turismo em Portugal 

 

 

Conhece Portugal? 

 

 
 

1. Assista ao vídeo sobre o turismo em Portugal em: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cwxfM0vyB8M&t=1s 

 

1.1. Quais as regiões de Portugal mencionadas na reportagem? 
 

a) Porto b) Lisboa c) Serra da Estrela d) Madeira e) Os Açores f) O Algarve 
 

2. Leia as afirmações a diga se é verdadeiro(V), falso(F), não sabemos(NS) ou não há 
informação(NHI) 

 

Afirmações V F NS NHI 

Portugal é um dos destinos menos procurados da Europa.     

Portugal é elogiado pela simpatia, comida e clima.     

Portugal recebeu o que chamam os “óscares” do turismo.     

Os destinos mais procurados são os insulares.     

O norte de Portugal não recebe turistas como o sul.     

Lisboa é considerado um dos mais bonitos destinos do mundo.     
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A ilha da Madeira foi considerada o melhor destino insular por 2 anos 

consecutivos. 

    

     

 

 

3. Veja o vídeo novamente e complete as frases dos turistas.  
 

 
 

 

 

 

a)  “Nós  isto! É muito   bom. O tempo 
     bom, as pessoas são simpáticas e a 
  também é boa.” 

 
 
b)  Come-se  bem,  . São muito 
simpáticos. Os portugueses são muito   . 

 
 

c) “Lisboa  como uma das 
cidades   mais   bonitas da  Europa,   momento. 
      eu estou muito contente de 
  mostrar à minha filha.” 

 

d)    Portugal, porque ainda não 

. Planeámos provar o vinho do Porto, andar 
de barco pelo e passear. 

 

 
e) [A praia é] Verdadeiramente bonita! Especialmente 
quando  descemos  as  .   Tem  uma      
espetacular. 
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4. Escolha as atividades que gosta (G) de realizar quando está em viagem e as que não 
gasta (NG). 

 

Atividades G NG 

Ir às compras.   

Caminhadas na natureza.   

Experimentar comidas locais.   
Divertir-se à noite e ir à discoteca e bares.   

Visitar museus e galerias de arte.   

Conhecer pessoas locais.   

Caminhar pela cidade e tirar fotos da arquitetura e da cidade.   

Assistir a um concerto de música.   

 

4.1. Explique porque gosta das atividades que escolheu no exercício anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

5. Visite os sítios abaixo: 
 

https://visitporto.travel/pt-PT/articles#/ 

 

https://www.visitlisboa.com/pt-pt 

 

5.1. Escolha no mínimo 5 atividades e lugares na cidade no Porto e na cidade de 
Lisboa. Em seguida diga os lugares e as atividades que escolheu e por quê. 
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7. Os graus de comparações no português ocorrem de tal maneira. Relacione os graus às 
frases do quadro: superioridade, igualdade e inferioridade 

 

 

 

7.1. Os superlativos relativos. Complete relacionando o grau que reconhecer: 
superioridade, inferioridade, analítico e sintético 

 

 
 
 

Superlativo 

relativo  O  rap az d e ca lções é  o mais m a gro. 

relativo  O  rap az d e ca lções é  o menos m agro. 

 

 
absoluto  O  rap az é  magríssimo . 

absoluto  O  rap az é  muito m a gro. 

 

 

ATENÇÃO 

 
 
 
 
 

 

 

Adjetivo/Advérbio  Grau 

comparativo de 

superioridade 

Grau superlativo 

Absoluto sintético Relativo de 

superioridade 

bom / bem melhor ótimo o melhor 

mau / mal pior péssimo o pior 

grande maior máximo o maior 

pequeno menor mínimo o menor 

 O  rapaz d e ca lções verd es é  mais m ag ro  do 

que o  rap az d e ca lça s. 

 O  rapaz d e verd e é  tão m ag ro  como o ra p az 

d e branco. 

 O  rapaz d e ca lça s é  menos m ag ro  do que o 

d e ca lções verdes. 
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8. Leia o texto sobre a cidade do Porto.  
 

(https://www.lugaresincertos.com/dicas-viagem/razoes-ir-porto/) 

 

Texto 1 

 

 
Anoitecer na Ponte D. Luís I, na cidade do Porto.  

A ponte foi inaugurada em 1886 e liga o Porto a Gaia. 

 

Porto é uma das cidades mais bonitas da Europa. A Invicta é bastante popular entre turistas 

estrangeiros, mas para os portugueses é também sinónimo de  turismo de qualidade. Da oferta 

gastronómica à arquitectura, da irreverência à tradição. Do Cais da Ribeira à Casa da Música, da 

Ponte Dom Luís ao Mercado do Bolhão. E, claro, o delicioso Vinho do Porto. Embora o título 

deste artigo refira 6 razões para ir ao Porto, a verdade é que muitos desses motivos se desdobram 

em inúmeras actividades e locais a (re)descobrir. Talvez haja portugueses que ainda 

desconheçam as maravilhas da cidade, os encantos da gastronomia, as paisagens do Douro. O 

Porto é, talvez, uma das cidades na Europa com mais motivos (por metro quadrado) para lá 

passar vários dias. Se há algo que aprecio nas minhas viagens é provar as iguarias locais, sejam 

estas petiscos, pratos principais, sobremesas ou vinhos. Em Portugal, não poderíamos estar mais 

gratos pela soberba oferta gastronómica que possuímos. O Porto é famoso pela produção de 

Vinho do Porto, mas nem só desse néctar vive a cidade. Há muitos (e bons) vinhos tintos e 

brancos para provar na capital do Norte. E há bares e restaurantes para os experimentar sem 

pressas.Prove as tripas à moda do Porto, a francesinha ou os rojões e regue o apetite com um 

vinho tinto do Douro, no Inverno, ou Vinho Verde, no Verão, e termine com o incontornável 

Vinho do Porto.Na última vez que estive no Porto, deliciei-me com uns óptimos rojões e umas 

boas tripas. É claro que, depois, tive de ir caminhar pela cidade para queimar calorias. Se 

precisar de ajuda para explorar a cidade, experimente visitar o Porto a pé com a Bluedragon onde 

estão incluídos alguns petiscos e provas de Vinho do Porto. É uma espécie de 2 em 1: prova a 

comida portuguesa e conhece a cidade. É a receita perfeita. 
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Texto 2 

 
Arquitectura no Porto. Fachada do Porto Shopping. 

 

Falar de arquitectura no Porto daria um artigo por si só, pois há imenso para ver em cada canto 

da cidade — arquitectura clássica e contemporânea. Entre refeições aprecie a arquitectura antiga 

e moderna da cidade ou as obras de arte e exposições inovadoras na Fundação Serralves. Alguns 

exemplos do que não deve perder incluem a Torre dos Clérigos, a Igreja de São Francisco, Igreja 

do Carmo, a Casa da Música ou o Palácio da Bolsa. Porque não alugar bicicletas no Porto? Ou 

um segway? Esta é uma excelente forma para viajar pela cidade, sobretudo quando já está algo 

cansado ou tem tempo limitado e quer ver as principais atracções portuenses. 

Texto 3 

 
Ruas do Porto 

 

Grande parte da cidade percorre-se a pé, mas há segredos por desvendar. Com a ajuda de um 

guia local ou de um bom tour, esta é a melhor forma de descobrir a segunda maior cidade 

portuguesa e encontrar as principais atrações do Porto. E uma das empresas com maior 

conhecimento e aprovação é a Bluedragon. Tem mais de duas mil opiniões (positivas) no 

Tripadvisor. Há tours a pé, de segway ou de bicicleta. E com preços a partir de 25€ não há razões 

para não experimentar um desses passeios.  
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Texto 4 

 
Barcos rabelo no Cais da Ribeira, na cidade do Porto. 

 

Não lhe digo para mergulhar de forma literal, mas antes mergulhar na animação que o cais 

exalta. É impensável ir ao Porto e não passar umas horas no Cais da Ribeira,  a alma da 

cidade. As ruas medievais que desaguam junto ao Rio Douro, com bares, cafés e restaurantes 

tornam a Ribeira num lugar de eleição para comer e beber. A Ribeira é popular nos dias de festas 

e fins de semana quando os portuenses se reúnem para celebrar. No entanto, em qualquer dia da 

semana irá encontrar animação. Aproveite para atravessar a mítica Ponte Dom Luís e até entrar 

pelas caves do Vinho do Porto. Há bares e restaurantes em todas as esquinas ao longo do Rio 

Douro. 

Texto 5 

 
Livraria Lello, no Porto 

 

O Porto é um poço de cultura e Serralves, claro, é onde se concentram as principais exposições 

da cidade, pelo que este é um local (obrigatório) a visitar todo o ano. Além do Museu pode 

também visitar a Casa de Serralves e a Casa de Cinema de Manoel de Oliveira. Passe depois pelo 

Teatro Nacional São João para assistir a uma entusiasmante peça de teatro e consulte a agenda da 

Casa da Música para vibrar com um concerto de um compositor de classe. Não se esqueça de dar 

um salto para espreitar a popular Livraria Lello para apreciar o edifício e folhear (e comprar) 

alguns livros.A cultura não é só visitar museus, livrarias ou apreciar obras de arte, 

como fotografia ou pintura. A cultura é feita também de festejos populares e, no Porto, nada tem 

mais importância que o São João. Marque a viagem para coincidir com esta data (23 para 24 de 

Junho) e desfile pela noite mais longa da cidade portuense. No Porto pode ainda encontrar-se 

bastante arte urbana, mas é necessário saber onde a encontrar, pois não existem mapas para tal. O 
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para casa 

 

 - Acessa os links abaixo onde encontrará informações sobre a cidade de Lisboa e Porto. 

 - Leia os artigos.  

 - Escolha uma das cidades e crie um folheto promocional sobre uma delas. 

  a. Imagens, fotografias, fatos históricos, lugares históricos, atividades possíveis; 

  b. Textos que promovam o lugar: convidativo e atrativo. 

 

- Devem criar esse folheto e apresentar na sessão seguinte. Deverão justificar os motivos 

pelos quais escolheram os lugares que irão apresentar.  

- Incluam quantas informações forem necessárias: devem ser relevantes e de acordo com 

o tema. 
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Anexo IV  

Curso de Português Segunda Língua 
Aulas privadas online/presencial 

 
 

Professor Paulo R. Neto 
 
Tempos simples do conjuntivo/subjuntivo 
 
Futuro 
 

O futuro simples do conjuntivo usa-se em: Exemplos 
 
• orações condicionais introduzidas por se 
 

 
Se a Sara estiver em casa, vai atender o 
telefone. 
 

 
• orações temporais introduzidas por 
quando, enquanto, assim que ou sempre 
que  
 

 
Quando estiver em casa, telefono-te. 
Enquanto estiveres fora, vai telefonando. 
Assim que estiver em casa, telefono-te. 
Sempre que precisares, podes contar 
comigo. 
 

 
• orações relativas em que se refira a 
totalidade de um grupo, como as iniciadas 
por quem, todos os/todas as ou artigo 
definido. 
 

 
Quem quiser falar levante o braço. 
Todas as pessoas que quiserem falar, devem 
levantar o braço. 
As pessoas que quiserem falar devem 
levantar o braço. 
 

 
• orações relativas que se refiram a entidade 
definida (ainda que desconhecida) 
 

 
Vence a equipa que chegar primeiro à meta. 
 

 
• orações conformativas introduzidas por 
como ou conforme.  

Faz como quiser. 
Faz conforme quiseres. 
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Prática 
 
Conjuga os verbos no presente ou futuro do conjuntivo simples do conjuntivo. 
 

a. Talvez ___________ (fazer) bom tempo amanhã. Espero que não _________ (chover) no 

fim de semana. 

b. Antes que a mãe ___________ (descobrir), é preferível que ele __________ (contar) 

tudo de uma vez. 

c. Os alunos que ___________ (entregar) os trabalhos fora do prazo sofrerão uma 

penalização na nota. 

d. Por mais que ____________(dormir), acordo sempre cansada. 

e. Não gosto que ele me ______________ (mentir)! Prefiro que me ____________ (dizer) 

logo a verdade 

f. Pede-se a quem ______________ (encontrar) uma chave perdida que a _____________ 

(entregar) na recepção do parque do campismo. 

g. Antes de começarem a responder ao teste, é melhor que primeiro ____________ (ler) 

todas as perguntas do enunciado. 

h. Se ele se ___________(mudar) para Berlim, vamos poder encontrar-nos mais vezes. 

i. Tenta fazer pouco barulho enquanto tu não ____________ (ir) dormir. 

j. Com esses pneus carecas? Oxalá não _____________ (ter) nenhum furo no caminho. 

k. Por muito que não me ____________ (agradar), tenho de concordar contigo nisso. 

l. Avisa-me quando te _______________ (sentir) preparado para saltar. 

m. Do que eu preciso mesmo é de umas férias que me _______________ (fazer) distrair! 
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Anexo VI 
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Tradições de Páscoa 

 

Leitura e interpretação 

 
A celebração da Páscoa no Brasil  

 

Depois do carnaval e dos 40 dias da Quaresma, chega ao calendário litúrgico, a Páscoa. Entre o Domingo de 

Ramos e o Domingo de Ressureição, o Cristianismo celebra a semana mais importante do ano: a Semana Santa, que 

comemora a paixão, a morte e a Ressurreição de Jesus. 

No Brasil, um país de grande tradição católica, a Sexta-feira Santa (morte) e o Domingo de 

Páscoa (ressurreição) são as datas mais festejadas, com grande conteúdo simbólico. Procissões, missas, rituais, peças 

de teatro, muitas manifestações rendem homenagem à data, tanto nas grandes cidades, como nos povoados mais 

remotos. 

A Páscoa, além de uma data religiosa, é também um dia lúdico para as crianças. O costume no Brasil é de 

presentear os familiares, principalmente as crianças, com ovos de chocolate ou ovos pintados a mão, recheados com 

doces. Diz-se que esses ovos são trazidos pelo coelhinho da Páscoa, outro símbolo importante da Páscoa. Deixa-se os 

ovos em “ninhos” ou cestos, e a busca desse “tesouro” é uma verdadeira festa. 

Além da troca de ovos de Páscoa, as famílias se reúnem no domingo para celebrar um almoço, com direito 

a pratos especiais, mensagens de Páscoa e inclusive, músicas de Páscoa. 

Prática oral 
Visionamento do vídeo e compreensão 

 

Tradições de Ouro Preto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: https://globoplay.globo.com/v/3294259/?s=0s 

 

 

1. Identifique as frases verdadeira (V) e as falsas (F). 

 

Os tapetes de serragem são uma demonstração de devoção e fé.  

As procissões são caminhadas que simbolizam a via crucis de Cristo.  

Apenas os moradores locais podem ajudar a desenhar o tapete de serragem nas ruas.  
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A procissão percorre uma trajetória de mais de 10 km.  

Apesar de ser tradicional, poucas pessoas, hoje, participam das procissões.  

 
A celebração da Páscoa no Brasil II 

 

A reportagem sobre a celebração da Páscoa em Ouro Preto mostra a tradição da procissão, um tipo de 

celebração muito tradicional da religião Católica. Outras procissões são igualmente tradicionais como a procissão dos 

fogaréus e a do lava-pés.  

 
Nessas procissões há normalmente pessoas que se vestem com as personagens bíblicas presentes nos textos 

que narram a vida de Cristo, desde o seu nascimento até a sua crucificação, podendo haver também encenações dessas 

narrativas. Uma peça tradicionalmente encenada é “A Paixão de Cristo”, cujo enredo conta a trajetória de Cristo na 

Terra.  

 

Além das celebrações públicas e coletivas, é comum as famílias reunirem-se para o tradicional almoço no 

domingo de Páscoa. O que comem os brasileiros no domingo de Páscoa? Principalmente bacalhau. Sim! Contrariando 

a tradição portuguesa que prefere comer borrego, no Brasil, a maioria prefere comer bacalhau.  

 

Em falando de comida, vamos aos pratos mais comuns preparados nessa data festiva. Como sabem, o símbolo 

maior da Páscoa e mais importante na cultura brasileira é o ovo de Páscoa. São ovos de chocolate feitos de todos os 

tamanhos possíveis e imagináveis. Nessa altura do ano, os supermercados ficam repletos de ovos por todos os lugares. 

Veja na foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podem ver, os corredores dos supermercados ficam cobertos, literalmente, de ovos de chocolate. Uma 

tentação para crianças e adultos. Para quem gosta de chocolate, isso é um prato cheio. O costume é comer os ovos de 

chocolate no domingo de Páscoa momento em que as famílias se encontram. É tanto ovo de chocolate que ganhamos 

nessa época que muitas vezes temos de conservá-lo no congelador para não perdermos nenhum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bacalhau Cordeiro 
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• Domingo de Ramos. 

 

 

 

 

• As iguarias. 
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Tarefa para casa 
 

Ouvir o áudio e transcrever o texto oral 

 

Ouça o áudio sobre o significado e tradições da Páscoa em Portugal.  

1. Ouça o áudio sem acompanhar com a leitura do texto transcrito. (2x ou +) 

2. Transcreva o áudio. 

3. Ouça o áudio mais uma vez acompanhando com a leitura da sua transcrição. 

4. Corrija a transcrição. 

5. Faça a comparação a transcrição original do áudio. Marque no seu texto transcrito as diferenças 

em amarelo. 

6. Faremos a correção na próxima aula. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U7DkYd8igPI 

 

 

Transcrição do áudio 

 

A Páscoa em Portugal 

 

Em Portugal, a Páscoa que se celebra é a Páscoa católica ligada a ressurreição de Cristo. No domingo de Páscoa 

celebra-se o seu renascer três dias após a sua morte por crucificação numa sexta-feira que passou a chamar-se 

Sexta-feira Santa. Também acontece em muitas localidades celebrar-se a semana santa. A semana em que Jesus foi 

preso, julgado e condenado com procissões de velas à noite ou representações teatrais desses acontecimentos. Sete 

dias antes da Páscoa é o Domingo de Ramos. Um dia dedicado aos padrinhos e madrinhas. Os afilhados oferecem 

flores ou plantas aos seus padrinhos e madrinhas e estes retribuem com o típico bolo folar, ou seja, a prenda da 

Páscoa. Em Portugal é tradição na altura da Páscoa limpar muito bem as casas, pintá-las e arranjá-las, pois por 

elas vai passar o compasso. Uma visita pascal que é uma visita do padre a cada casa para abençoar e benzer 

aquele lar e os que ali vivem. Em Portugal é tradição oferecerem-se amêndoas porque parecem ovos pequeninos, 

ovos de chocolate, símbolo da vida, o pão-de-ló e o folar. Uma espécie de bolo sem recheio com um ovo cozido com 

casca no topo que se oferecem às crianças especialmente pelos padrinhos. Estes doces também estão em cada casa 

para receber o compasso. É um sinal de hospitalidade para o padre e os seus acompanhantes que para não ficarem 

embuchados têm também à disposição um copinho de licor ou um cálice de vinho do Porto. Antes da Páscoa, na 

quaresma, o tempo é de jejum. Assim, evita-se comer carne e a ementa das sextas-feiras geralmente incluem peixe, 

pois foi na sexta-feira que Jesus foi crucificado e morreu, mas no domingo de Páscoa como se celebra o regresso à 

vida de Jesus, volta a comer-se carne: cabrito ou borrego. Como se fazia nos tempos antigos. E os doces, claro!  

 

 

Link: https://www.natgeo.pt/historia/2019/04/pascoa-em-portugal-tradicoes-que-nao-passam-de-moda 

 

Acesse o link acima. Faça a leitura do texto relativamente à região que o professor indicar para leitura. Faça 

anotações, pesquise na net o que significa cada palavra e sobretudo o que significa cada tipo de celebração. Em 

seguida, quando estiver pronto, partilhe com a turma o que leu e entendeu. (4 cidades ) 

 

 

Faça a prática com verbos no imperativo.  

 

Ficha “Gramática Ativa”: Imperativo dos verbos 

 

Uma receita tradicional da Páscoa. 
 

Folar 
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Ingredientes 

• 4 ovos M 

• 200 ml leite meio gordo 

• 1 c. de sopa sal 

• 25 g fermento de padeiro 

• 500 g farinha de trigo 

• 80 g manteiga 

• 100 g açúcar 

• 2 c. de chá canela em pó 

• 1 c. de chá erva-doce 

• 2 ovos cozidos com casca 

 

Preparação (Modo de preparo) 

Os verbos constantes na receita precisam ser conjugados no imperativo. Conjugue-os de acordo com a regra da 

norma culta da língua portuguesa. 

• 1. (a) ___dissolva_____ (dissolver) o fermento de padeiro em leite morno e (b)____mexa______ (mexer) 

até não ter grumos. 

• 2. (c) _____________ (bater) 3 ovos e (d) ____________(juntar)-lhes o fermento dissolvido, misturando 

muito bem. 

• 3. (e) ___________ (misturar) a farinha, o açúcar, o sal e a manteiga previamente derretida, e 

(f)____________ (amassar) tudo até obter uma pasta homogénea. 

• 4. (g) ___________________(acrescentar) a canela e a erva-doce. (h) ___________ (tapar) a massa com 

um pano e (i) __________ (deixar)-a repousar durante cerca de 60 minutos ou até duplicar de tamanho. 

• 5. Depois de levedada, (j) __________ (colocar) a massa numa bancada de trabalho polvilhada com uma 

pitada de farinha, para não agarrar. (k) ________________(reservar) uma pequena porção da massa. (l) 

_____________ (preaquecer) o forno a 200º C. 

• 6. (m) ________________ (moldar) o folar em forma de bola ligeiramente achatada e (n) 

___________________ (pressionar) o centro com 4 dedos, formando assim uma cova onde deverá colocar 

os ovos cozidos com casca. Com a massa que reservou, (o) ________________ (fazer) cordões e (p) 

_________________ (colocar)-os no folar rodeando os ovos, pressionando suavemente para selar. 

• 7. (q) __________________ (colocar) o folar num tabuleiro e (r) _________________ (deixar) levedar 

tapado durante cerca de 30 minutos, no local mais quente possível. 

• 8. (s) _________________ (pincelar) com um ovo batido e (t) ____________(cozer) durante cerca de 30 

minutos. 
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Anexo IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempenho da expressão oral  -  Nível (B1) 

Depois do curso de português eu posso ...  

(1-fraco; 2-suficiente; 3-bom; 4-muito bom) 1 2 3 4 

Falar com mais fluência     

usar vocabulário de modo adequado.     

fazer perguntas e responder a questões de modo adequado.     

falar com mais segurança.     

falar com menos pausa e com mais ritmo.     

expressar-me de modo coerente.     

participar de discussões/interações     

falar com uma pronúncia melhor.     

Outros: 

 

 

 

Ainda preciso melhorar (2 habilidades de língua): 
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