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RESUMO 

A sociedade em que estamos inseridos está marcada por uma utilização da língua 

cada vez mais inconsciente das normas, dos códigos e dos enquadramentos das situações 

de comunicação. A comunicação acelerada das SMS, dos chats, do Facebook e do 

Whatsapp tem conduzido a uma desvalorização das regras de sintaxe, de pontuação, das 

formas de tratamento, etc., dando lugar a uma interiorização de fórmulas estereotipadas 

de comunicação, muitas vezes desfasadas das situações que, na vida profissional, social, 

etc., exigem outras complexidades e estruturas. Esta constatação aplica-se especialmente 

às camadas mais jovens da população, ainda em idade escolar. A escola e, principalmente, 

um professor de línguas, tem pela frente o desafio de fazer com que o discente termine o 

seu percurso escolar na posse de um exímio domínio da sua língua materna e com a 

capacidade de compreender que as situações comunicativas diferem umas das outras, 

dependendo da moldura que as especifica. Assim, foi nosso objetivo fazer acompanhar o 

desenvolvimento da competência linguística dos alunos de uma competência 

comunicativa, de modo a que ficassem dotados de mais apetrechos para a comunicação 

oral e escrita, tanto a nível da produção como a nível da receção dos textos. O objetivo 

passou por pensar de que modo se poderá melhorar o modo como os alunos comunicam 

e se expressam. O presente trabalho irá refletir sobre as estratégias delineadas e as 

atividades postas em prática para atingir o fim pretendido, bem como sobre os resultados 

obtidos no final do ano letivo.  

Palavras-chave: Níveis e registos de língua; adequação; variedade linguística; 

competência linguística. 
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RÉSUMÉ 

La société dans laquelle nous vivons est marquée par un usage de la langue de 

plus en plus inconscient des normes, des codes et des contextes de communication. La 

communication "accélérée" due aux sms, aux chats, à Facebook et à Whatsapp dévalorise 

progressivement les règles de syntaxe, de ponctuation ainsi que les formes d'adresse, etc. 

Ce phénomène laisse place à l'intériorisation de formules de communication stéréotypées, 

souvent en décalage avec les situations qui, dans la vie professionnelle et sociale, exigent 

d'autres complexités et structures. On constate ce phénomène particulièrement chez une 

population jeune qui se trouve en âge de fréquenter l'école. L'école et ,surtout, le 

professeur de langue ont devant eux le défi de faire en sorte que les apprenants achèvent 

leur parcours scolaire dotés d'une maîtrise parfaite de leur langue maternelle tout en ayant 

la capacité à comprendre que les situations de communication varient les unes des autres 

selon le cadre qui les caractérise. De cette manière, notre objectif a été celui d'ajouter au 

développement de la compétence linguistique des élèves une compétence communicative 

afin de leur donner plus d'instruments pour une meilleure communication orale et écrite, 

que ce soit sur le plan de la production écrite ou de la réception de textes. Notre objectif 

a été celui de réfléchir à comment est-ce que l'on pourrait améliorer la manière dont les 

élèves communiquent et s'expriment. Ce travail se penche sur les stratégies ainsi que les 

activités mises en place pour atteindre le but espéré. Il se penche également sur les 

résultats obtenus à la fin de l'année scolaire.  

Mots-clés : Niveaux et registres de langue; adéquation; variété linguistique; 

compétence linguistique. 
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Introdução 

O projeto de investigação-ação que se descreve nesta dissertação resulta do 

culminar do estágio na área da docência das disciplinas de Português e Francês realizado 

na Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, em Espinho, no âmbito do curso 

de Mestrado em Ensino do Português no 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário 

e de Língua Estrangeira (Francês) nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto. Este estágio faz parte da unidade curricular “Iniciação 

à Prática Profissional”, que integra o mestrado em questão. 

Após ter travado conhecimento com os alunos das turmas em que iria lecionar e 

realizado a diagnose dos aspetos em que revelavam maiores dificuldades, assisti a 

algumas aulas dadas pelo professor orientador, que confirmaram a escolha que havia feito 

do projeto de investigação-ação que levaria a cabo: consciencializar os alunos dos vários 

registos de língua e do seu efeito sobre a eficácia da comunicação, perspetivada sobre a 

adequação do discurso à multiplicidade das situações de comunicação, orais e escritas. A 

escolha efetuada prendeu-se com o facto de se ter notado que muitos alunos, mesmo em 

contexto escolar, não apresentavam um nível linguístico compatível com o ano de 

escolaridade que frequentavam. De facto, nota-se que cada vez mais os alunos utilizam 

um registo “todo-o-terreno”, de nível popular-calão, mesmo quando se dirigem aos 

professores ou a elementos do corpo não docente. Aliás, na sua maioria, os jovens não 

adequavam o seu registo ao entrar no estabelecimento escolar, transportando também para 

a sala de aula a familiaridade com que se dirigiam aos colegas ou aos irmãos e vizinhos.  

A utilização desse registo não significa forçosamente que os alunos sejam 

indisciplinados ou que não demonstrem respeito pelo papel do docente. Pelo contrário, 

nas turmas analisadas, os alunos mostraram ao longo do ano letivo ter um comportamento 

disciplinar exemplar. Todavia, parecem não se dar conta de que o registo utilizado não é 

o adequado, pelo que não veem mal em utilizar um nível que não se ajuste às exigências 

da situação comunicativa ou ao interlocutor nela envolvida, até porque nem se apercebem 

desse desfasamento em que caem.  

A execução deste projeto de investigação-ação não se mostrou tarefa fácil. Em 

primeiro lugar, foi necessário encontrar uma estratégia que pudesse ser aplicável tanto à 
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turma de Português de 12º ano, como à turma de alunos de Francês do 8º ano. Em segundo 

lugar, era importante promover atividades que cativassem os alunos de ambas as línguas 

e níveis de escolaridade, para não cair no risco de os desmotivar e de os fazer perder o 

interesse pelos conteúdos lecionados. Pensou-se, portanto, que o tema escolhido deveria 

ser propício à realização de atividades que ao mesmo tempo que proporcionavam aos 

alunos momentos agradáveis de aprendizagem e de interesse, pudessem fornecer-lhes 

meios de utilização quotidianos da língua diferentes dos que conheciam até então. 

Na turma de Português, tratando-se de alunos prestes a terminar o ensino 

secundário e a entrar no ensino superior, foi notório que o problema não residia 

unicamente na falta de adequação do registo de língua à situação comunicativa. Os alunos 

revelavam dificuldades na interpretação dos textos literários que se prendiam com o facto 

de não conhecerem muito do léxico utilizado por alguns dos melhores escritores da 

literatura portuguesa, porque o registo que usam transversalmente a todas as suas 

situações de comunicação é simplificado, pouco elaborado, algo vago, sendo as 

ambiguidades daí resultantes supridas pelo contexto de comunicação. A esse obstáculo 

juntava-se a dificuldade na leitura em voz alta e na produção oral e escrita, de modo geral.  

Quanto à turma de Francês, notou-se que os seus alunos não tinham ideia da 

multiplicidade de níveis e registos diversos que confluíam no Francês atual. Aliado ao 

facto de os alunos não possuírem, na sua grande maioria, hábitos de leitura, apresentavam 

limitações a nível do vocabulário que possuíam, bem como dificuldades na compreensão 

de enunciados orais e escritos. As estratégias pensadas tentaram colmatar tais dificuldades 

e, ao mesmo tempo, motivar os alunos para a continuação do estudo da língua francesa. 

Tendo como base a problematização da questão de saber se os alunos 

(re)conhecem os registos de língua e conseguem mobilizar esses conhecimentos de forma 

a ultrapassar as dificuldades apresentadas na  compreensão e produção oral e escrita de 

um enunciado, foi  nosso principal objetivo consciencializar os alunos acerca dos vários 

registos de língua, bem como fornecer-lhes exemplos de situações adequadas à sua 

utilização. Tivemos ainda presentes os seguintes objetivos: 

- Levar os alunos a entender que a língua é dinâmica e mutável, permitindo a 

adaptação às necessidades dos falantes e seu contexto; 
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- Promover o gosto pela língua assim percebida na sua variabilidade, pela leitura 

e pela comunicação em geral; 

- Preparar os alunos para uma melhor interpretação de textos literários; 

- Expandir o leque vocabular dos alunos; 

- Fomentar nos alunos a curiosidade de natureza linguística; 

- Mobilizar nos alunos os seus conhecimentos linguísticos, para que tirem partido 

dessa aprendizagem nas outras disciplinas. 

Assim, este relatório sobre o desenvolvimento deste projeto de investigação-ação 

encontra-se dividido em duas partes. Da primeira parte faz parte o enquadramento teórico 

da questão a tratar, definindo conceitos, noções e teorias que nos permitiram escorar a 

nossa intervenção junto dos alunos. Na segunda parte, serão apresentadas as estratégias 

pedagógicas dinamizadas em aula. Aí serão apresentadas as estratégias utilizadas, quer 

nas aulas de língua materna, quer nas aulas de língua estrangeira, bem como os resultados 

obtidos e as ilações que delas resultaram. 

Na primeira parte, também ela organizada internamente em duas partes, 

tentaremos, em primeiro lugar, apresentar os conceitos e teorias que enformaram a 

execução deste projeto e explicar a razão pela qual a valorização dos níveis e registos de 

língua nos parecer importante no contexto das aulas de língua materna e estrangeira, 

independentemente do ano de escolaridade. Ainda nesta primeira parte, far-se-á uma 

reflexão sobre a presença destas noções nos atuais programas das disciplinas em causa. 

A segunda parte deste relatório consiste na apresentação e descrição da prática 

pedagógica que deu corpo ao desenvolvimento deste projeto de investigação-ação que, 

sendo necessariamente extenso, se divide em três capítulos diferentes. No primeiro 

capítulo, refere-se o enquadramento do projeto de investigação-ação, descrevendo-se o 

concelho em que a escola se insere, o contexto socioeconómico dos alunos, o 

enquadramento cultural e académico dos pais, etc., para perceber a importância que a 

escola adquire no tratamento deste tipo de matérias, que de outra forma não podem ser 

apreendidas pelos alunos. Neste capítulo, será ainda descrita a escola e as atividades 

extracurriculares, nas quais os professores estagiários participaram (tal como visitas de 



 

4 

  

estudo a Lisboa, as Olimpíadas de Francês e a Semana da Francofonia), no sentido de 

relevar as possibilidades que se ofereceram à exequibilidade deste projeto. O segundo e 

terceiro capítulos incidirão sobre as estratégias didáticas pensadas para o efeito e a sua 

aplicação nas aulas. O segundo capítulo abordará as aulas de língua materna. Aí se fará 

uma apresentação da turma, a diagnose que lhe foi dirigida, a aplicação das diversas 

estratégias que visaram trabalhar o problema detetado e, por fim, os resultados obtidos. 

O mesmo procedimento será efetuado para as aulas de língua estrangeira (Francês), sobre 

a qual o terceiro capítulo irá incidir, tendo sido aplicadas, obviamente, estratégias e 

atividades diferentes, adaptadas à turma em questão e ao programa a cumprir.  

A conclusão avaliará os resultados obtidos e as deduções a que chegámos, após 

um ano letivo dedicado ao investimento nas questões acima apresentadas. 
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Capítulo I – Competência comunicativa na formação dos alunos 

 

1. Variação e Competência linguística: algumas noções 

De forma a podermos efetuar um trabalho consistente em torno dos níveis e dos 

registos de língua e a sua condicionante no âmbito escolar, foi necessário ter bem 

clarificados certos conceitos que pretendíamos transmitir aos alunos. De facto, a língua, 

seja ela qual for, é essencialmente mutável. A língua rege-se por múltiplos sistemas que 

se inter-relacionam, o que significa que não é um sistema unitário, imóvel. Assim, na 

apropriação de uma língua estão em jogo diversos fatores, entre os quais a consciência 

dos fatores, contextos e situações que promovem a sua mutabilidade. No caso concreto 

dos níveis e dos registos de língua, os desvios da norma padrão aferem-se nos seguintes 

aspetos: vocabulário utilizado, pronúncia e construção frásica. Estas variações podem ser 

diferenciadas em três níveis: 

“1.º) Diferenças no espaço geográfico ou variações diatópicas (falares locais, 

variantes regionais e, até, intercontinentais); 

2.º) Diferenças entre as camadas socioculturais ou variações diastráticas (nível 

culto, língua padrão, nível popular, etc.); 

3.º) Diferenças entre os tipos de modalidade expressiva ou variações diafásicas 

(língua falada, língua escrita, língua literária, linguagens especiais, linguagem dos 

homens, linguagem das mulheres, etc.) ” (Cunha & Cintra, 1996: 1) 

As variações acima apresentadas manifestam-se em todo o tipo de discursos, 

sejam eles escritos ou orais, pelo que é necessário ter bem definido o que se entende por 

discurso. Ora, um discurso pode ter vários registos que variam consoante quem o produz, 

o locutor. O discurso é uma execução da língua, uma realização escrita ou oral da mesma 

e, “como cada indivíduo tem em si um ideal linguístico, procura extrair do sistema 

idiomático de que se serve as formas de enunciado que melhor lhe exprimam o gosto e o 

pensamento”. (Ibidem) Segundo o Dicionário de didática das línguas1, existe uma 

relação entre o comportamento cultural e o próprio discurso pelo que ele é então algo de 

                                                 
1 Galisson & Coste (1983), Dicionário de didática das línguas. Coimbra. Almedina. 
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individual, pessoal e que tenta corresponder às necessidades do usuário. Essas 

necessidades relacionam-se com a estrutura social a que pertence o falante, o que significa 

que cada grupo social se carateriza por uma variação linguística e com peculiaridades 

próprias.  

A relação que a língua estabelece com a sociedade e a cultura é mútua: cada uma 

influencia a outra, sendo que se conceptualizou a língua, como descreve Celso Cunha, 

como “instrumento de comunicação social, maleável e diversificado em todos os seus 

aspetos, meio de expressão de indivíduos que vivem em sociedades também 

diversificadas social, cultural e geograficamente” (Idem: 3). Deste modo, é importante 

definir o que se entende por Sociolinguística e de que modo esta influencia o discurso 

pedagógico. A Sociolinguística é uma área da linguística que estuda a forma como a 

sociedade, a linguagem e a cultura se relacionam entre si. A Sociolinguística analisa as 

caraterísticas que condicionam o discurso e, no âmbito didático, permite analisar as 

diferentes variáveis presentes nas diversas situações comunicativas.  

O comportamento social humano depende de normas estabelecidas pela 

sociedade, que regulam aquilo que está correto e o que não está. A língua rege-se pelo 

mesmo princípio: há o que é linguisticamente correto e o que não o é. No entanto, não se 

deve descurar a importância da variedade, pois esta é o espelho de uma “expressão 

individual, mas também o é o da unidade, que corresponde à comunicação inter-

individual e é garantia de intercompreensão.” (Apud, Coseriu, 1956: 11-113) A variação 

pode mesmo ser vista como uma mais-valia para a própria língua, pois enriquece o léxico, 

atribuindo novas palavras de referência e novos módulos gramaticais.  

As diferenças, no entanto, não obstam a que haja um modelo a seguir no que se 

refere ao tipo de linguagem a utilizar em cada contexto. Queiramo-lo ou não, a língua 

padrão “embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais 

prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma 

comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras 

variedades.” (Cunha & Cintra, 1996: 4) A norma-padrão passou a ser considerada a 

variedade a ser usada, embora seja complexo e, de algum modo, impossível definir, 

delimitar ou circunscrever com exatidão os contornos e fronteiras desse modelo. O ensino 

e o sistema escolar, no geral, optam preferencialmente por utilizar esta variedade, pois 
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têm em vista obter resultados e objetivos que promovam socioculturalmente o aluno, 

habilitando-o para a comunicação. Todas as outras variedades são comparadas e 

contrastadas com a norma-padrão, ou seja, é esta a norma que limita quem produz um 

discurso, seja ele oral ou escrito, de forma correta. No entanto, não se pode nem se deve 

considerar que uma outra variante esteja linguisticamente incorreta, pois “cada variedade 

funciona para a respetiva comunidade linguística, que sistematicamente a usa, como fator 

de reconhecimento, de identidade linguística e cultural e de solidariedade social.” 

(Mateus, Brito, Duarte e Faria, 2004: 34) Deste modo, esta constitui uma matéria sensível, 

que exige da parte do docente toda a cautela, para não ferir a suscetibilidade dos alunos 

provenientes de uma extração social mais desfavorecida. Apesar do facto de que quem 

utilizar a norma-padrão em situações formais ser, hoje em dia, mais bem visto aos olhos 

da sociedade do que quem não o faz, é importante notar que a própria noção de “prestígio” 

“vai também mudando ao longo do tempo, pelo que as «normas» linguísticas se tornam 

sensíveis às mudanças e elas próprias mudam, refletindo nos usos a interferência de outras 

forças e fatores de natureza exterior à própria língua.” (Idem: 35) 

Para perceber o que se entende por “uso” é ainda necessário distingui-lo de 

“forma”. De facto, o conceito de “forma” e de “uso” tem sido objeto de várias reflexões. 

Desde Chomsky, Saussure e Widdowson, estes conceitos têm sido continuamente 

analisados, ainda que a terminologia se tenha alterado ao longo dos anos. A “forma” 

difere do “uso” assim como o conceito de “língua” se distancia do de “fala” (conceitos 

concebidos por Saussure) e o de “competência” se distingue de “desempenho” (distinção 

feita por Chomsky), pelo que quando falamos de “forma” estamos a referir-nos às regras 

linguísticas pelas quais é composta uma língua e à competência linguística que um falante 

detém. Por sua vez, o “uso” é o desempenho que um falante faz da “língua”, ou seja, a 

forma como o falante utiliza os seus conhecimentos linguísticos para tornar eficiente a 

sua comunicação.  

O próprio termo “competência” tem gerado uma certa confusão ao longo dos anos: 

muitos autores utilizam a mesma designação, embora com significados diferentes. Como 

já foi dito, o primeiro a diferenciar “competência” de “desempenho” foi Chomsky. 

Contudo, tais conceitos foram muitas vezes criticados por se centrarem unicamente no 

conhecimento das regras linguísticas. Um dos seus críticos, Hymes (1984), apontava o 

facto da teoria de Chomsky analisar a linguagem como algo homogéneo e não como fator 
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diversificado que é. Foi precisamente Hymes quem veio introduzir a dimensão social à 

“competência”. Segundo o autor, um falante, para ser considerado competente num ato 

comunicativo, necessita ter um conhecimento cultural aprofundado e um comportamento 

cultural adequado a quem se destina. O falante (nativo ou aprendiz de uma língua 

estrangeira) deverá, além da competência linguística que adquire ao utilizar a língua, ter 

a capacidade de se adaptar ao contexto e de fazer descobertas culturais e sociais que lhe 

permitam comunicar de forma correta, adequada e eficiente: é a chamada “competência 

comunicativa”, conceito proposto por Hymes. A partir do conceito deste autor, outros 

investigadores passaram a considerar quatro competências: a gramatical, a 

sociolinguística, a discursiva e a estratégica.   

O ato comunicativo envolve seis fatores de comunicação que os alunos, à partida, 

já deveriam conhecer e que são necessários para a compreensão do fenómeno 

comunicativo: o emissor, o referente, a mensagem, o código, o canal e o 

referente/contexto. 

O emissor é aquele que produz um ato discursivo, é aquele que fala numa situação 

de comunicação oral, emite uma determinada mensagem. Por sua vez, o referente também 

participa no ato discursivo e tem a função de receber, analisar e interpretar um texto ou 

discurso podendo, no decorrer da comunicação, assumir o estatuto de locutor, no âmbito 

da interação comunicativa. Estes conceitos não se vinculam estritamente a pessoas 

concretas e reais, podendo designar também, segundo o Dicionário Terminológico, “um 

ente fictício, como o leitor textual e como o narratário num romance; pode ser um 

destinatário direto ou indireto; pode estar presente, ou não, na situação comunicativa 

concreta; pode ser individual ou coletivo (o auditório de uma conferência, o conjunto de 

ouvintes de um texto da literatura oral, etc.).” (DT) 

Por sua vez, a mensagem transmitida é o que resulta de um ato de enunciação. 

Trata-se de um texto, oral ou escrito, produzido por um sujeito, uma sequência de 

unidades linguísticas que, inseridas num contexto específico, formam uma sequência 

comunicativa. A mensagem deve seguir os critérios de coesão e de coerência textual. Ela 

“é o aspeto significativo do texto emitido, contendo a realidade extralinguística a que o 

significado se refere.” (Borregana, 1996: 10) 
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O canal designa o meio físico pelo qual a mensagem é transmitida. Por sua vez, o 

código é designado pelo conjunto de regras e signos que são utilizados aquando da 

transmissão de uma mensagem. Ambos os intervenientes do processo de comunicação 

deverão ter o conhecimento dessas regras, de forma a conseguir descodificar a mensagem. 

O contexto de uma situação comunicacional é o aglomerado de elementos que 

rodeiam uma unidade linguística, sejam eles linguísticos ou não. Existem vários tipos de 

contextos: verbal, extra-verbal e sociocultural. O contexto verbal, ou cotexto, é “o 

conjunto de elementos da linearidade textual no qual se insere uma unidade linguística 

(palavra, frase, etc.) ” (DT) Este contexto pode ser abordado e analisado de duas formas: 

de forma imediata quando é composto por unidades linguísticas contíguas, ou 

largo/acumulado “se for necessário retroceder ou avançar para além da contiguidade na 

cadeia textual” (DT).  

O segundo tipo de contexto, o extra-verbal é composto pelos fatores que 

“condicionam e orientam o ato de enunciação, a invenção e a disposição do texto, a 

argumentação, os atos ilocutórios, os fenómenos da implicitação e, no plano da 

interpretação, as inferências e as conclusões.” (DT) Este contexto ajuda à interpretação 

do enunciado que não é possível analisar apenas do ponto de vista linguístico. Dentro 

deste contexto existe ainda um subcontexto, o contexto situacional, que condiciona no 

espaço e no tempo o locutor e o interlocutor.  

Finalmente, o contexto sociocultural “condiciona histórica, social, cultural e 

simbolicamente a produção e a interpretação textuais; e o universo de discurso.” (DT) 

Um falante de origens culturais menos favorecidas tenderá a ter dificuldades em 

consciencializar-se da necessidade de adequar o seu discurso. Assim, de forma a 

percebermos a importância da competência comunicativa na formação dos jovens alunos 

portugueses, é necessário ter-se a noção de que, no âmbito das Formas de Tratamento, os 

seus enunciados estão muito aquém do social e linguisticamente correto. As formas de 

tratamento são recursos linguísticos de natureza formal que regulam as interações do 

locutor com o interlocutor. O seu principal objetivo é o de “obviar obstáculos ou ruturas 

na comunicação-interação” (DT) que possam gerar equívocos, ferir suscetibilidades, etc. 

O facto de um sujeito falante optar por usar uma determinada forma de tratamento 

em detrimento de outra prende-se também com a familiaridade relativamente ao seu 
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interlocutor. Os princípios de competência comunicativa de Hymes, acima referidos, são 

acionados pois “marcam o exercício verbal e situam-se no estudo que cruza as relações 

entre as ações discursivas” (DT) perseguindo variados objetivos socio-comunicativos, 

assim como princípios de conversação (por exemplo: princípios de cortesia, código de 

boas maneiras etc.). 

Na definição dos conceitos necessários a uma comunicação competente e 

socialmente aceite, integram-se ainda os conceitos de nível e registo linguístico. Como já 

foi esclarecido, a língua pode ser utilizada em vários registos e níveis. Estas 

diversificações/variações podem ser causadas por fatores geográficos, históricos, 

culturais ou sociais. Assim, cabe à comunicação social, à escolaridade obrigatória e à 

literatura “homogeneizar os níveis de língua, os quais não dispõem de fronteiras rígidas.” 

(Moura, 2005: 265) No entanto, as terminologias utilizadas não são consensuais e 

apresentam algumas incongruências, pois não tem havido estudos incontornáveis sobre o 

assunto. A maior parte dos investigadores, tal como João David Pinto Correia, por 

exemplo, designa os níveis de língua como o que difere a língua falada da língua escrita. 

Por outras palavras, colocam a oralidade e o escrito como registos de língua. Tal definição 

pode ser falaciosa e induzir em erro, pois poder-se-á entender a “língua falada” apenas 

como a utilização de um vocabulário e de uma sintaxe imunes às normas correcionais. 

Por outro lado, poder-se-á definir, erradamente, a “língua escrita” regida exclusivamente 

por uma linguagem vernacular. Ora, já em 1968, Jean Peytard conseguira criar um 

conceito que neutraliza as confusões que advêm deste cruzamento. Assim, ao propor os 

conceitos de “ordem do oral” e de “ordem do escritural”, Peytard sustenta que em cada 

uma destas ordens se podem encontrar registos e níveis diversos. Desta forma, podemos 

separar os conceitos de “nível” e “registo” de língua da sua indiscriminada relação com 

oralidade ou escrita, a que aparecem sempre associados. Em qualquer destas ordens, do 

oral e do escritural, se pode encontrar qualquer registo, isto é, todos os registos de língua 

podem ocorrer tanto numa situação escrita como numa situação oral.  

O “nível de língua”, tantas vezes confundido com o conceito de “registo”, associa-

se ao locutor e é fortemente determinado pelo seu nível sociocultural. De facto, quanto 

mais elevado for este último, maior será a capacidade/competência do sujeito falante em 

se adaptar às diversas circunstâncias de comunicação, fazendo variar o registo. Cada 

variação do nível de língua caracteriza-se por particularidades sociolinguísticas. O registo 



 

12 

  

será, portanto, a mutabilidade da língua que, no decorrer dos  atos discursivos de um 

falante, varia em função de vários fatores, tais como o contexto, a relação entre os 

interlocutores, o grau de familiaridade e formalidade entre os mesmos, entre outros. 

Quando se comunica, é necessário que os intervenientes partilhem o mesmo 

registo, pois, por exemplo, “utilizar um registo culto com pessoas sem competência 

linguística para o entenderem frustra a comunicação; falar num registo popular ou 

familiar durante uma conferência retira a credibilidade ao orador e compromete-lhe a 

eficácia do discurso; usar um nível literário para tratar de assuntos comezinhos 

ridiculariza o falante.” (Ibidem) Cada falante, dependendo de diversos fatores 

(geográficos, sociais e situacionais), utiliza os vários registos, que são: o padrão; o 

popular; o familiar; o técnico; o cuidado; o literário; a gíria e o calão. 

Começando pelo registo padrão/norma, este é o que é mais utilizado numa 

comunicação diária entre os vários grupos sociais. É composto por um conjunto de regras 

e signos que permitem a todos os falantes a comunicação. 

 

O registo popular é o utilizado por um falante com um baixo nível de escolaridade 

e carateriza-se pela deturpação da fonia das palavras, por uma dicção acentuada, pela 

escassez de vocabulário e pela elipse de frases. A sintaxe apresenta-se também descuidada 

e a utilização de expressões pitorescas também é frequente. É caraterístico da população 

que reside afastada dos centros urbanos. 

 

O registo familiar é aquele que é utilizado no seio familiar, num relacionamento 

íntimo e onde existe afetividade e emoção no vocabulário utilizado. Este nível carateriza-

se ainda por uma dicção espontânea que contém uma sintaxe simples e direta e frases 

curtas e por vezes inacabadas. As interjeições, os deícticos e os apartes são também 

frequentes, assim como o tipo de frase exclamativa e interrogativa. 

 

O registo técnico associa-se a grupos específicos de uma profissão. Com um 

léxico próprio, este registo não abrange uma grande parte de falantes.  

 

O registo cuidado, ou formal, é o utilizado por falantes que procuram uma norma 

culta e é marcado pelo uso de um vocabulário selecionado e apurado, bem como por uma 
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sintaxe complexa. Carateriza-se ainda pelo recurso a citações eruditas e por uma dicção 

cuidada. 

 

O registo literário investe bastante na dimensão estética do texto, utilizando 

abundantemente figuras de estilo, conotações e alterações semânticas e sintáticas 

propositadas. O registo literário é, assim, um desvio das normas ditas habituais. 

 

Quanto aos registos ditos especiais, começando pela gíria, este é um registo de 

linguagem utilizada por um específico grupo e “trata-se de uma forma exagerada do uso 

familiar confinado a certos meios.” (Idem: 267) Finalmente, o calão, ou jargão, é o registo 

onde se encontra o uso de expressões grosseiras, incorretas. O calão “respeita os usos 

correntes da morfologia e da sintaxe, mas apresenta um vocábulo originalíssimo, por 

vezes tornando o discurso hermético” (Ibidem), como por exemplo: gajo, teso etc. 

A definição dos conceitos acima apresentados revelou-se necessária para a 

compreensão da complexidade de uma situação comunicativa. A comunicação é um 

processo complexo que exige que o aluno tenha completo conhecimento de todos os seus 

mecanismos e condicionantes e que se aperceba que as situações comunicacionais 

diferem umas das outras. É esperado que o aluno termine a escolaridade obrigatória com 

a perfeita ambientação a estes conceitos e a sua autónoma e correta utilização. 
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2. Competência Comunicativa – a importância da escrita e da 

oralidade na sala de aula 

 

O ensino da gramática é muitas vezes dificultado por infundadas resistências que 

alunos e encarregados de educação desenvolveram em relação à compreensão do 

funcionamento da língua. Às vezes, o ensino da gramática desligada dos textos e da 

comunicação em situação gera sensações de tédio face a aspetos imprescindíveis da 

aprendizagem das línguas materna e estrangeira. Mas, se, em relação a esta última, a 

gramática é vista como algo necessário para se dominar a língua desconhecida ou 

insuficientemente estudada, quando se trata da língua materna, que toda a gente acha que 

conhece e domina, o ensino da gramática exige um sério empenho por parte do professor, 

no sentido de motivar os alunos para algo que consideram desnecessário, pois pressupõe 

regras que eles julgam que conhecem, e um exercício de reflexão que os estudantes não 

querem fazer, pois a curiosidade face à língua não constitui, hoje, uma atitude comum. 

Assim, será preciso passar aos alunos a mensagem e a convicção de que a linguagem é 

um dos maiores instrumentos de poder que se pode manusear, imprescindível para o 

exercício de uma cidadania plena. “O ensino da norma se faz necessário para que o aluno 

possa fazer escolhas deliberadas e conscientes quanto à adaptação da linguagem” (Silva, 

2009: 135) o que significa que sem o conhecimento das regras gramaticais os alunos não 

conseguirão adequar eficazmente o seu discurso, com vista a obter o melhor resultado da 

comunicação que estabelece. Não se trata, portanto, de ensinar a gramática apenas numa 

perspetiva normativa, mas de a ensinar interativamente, para que os alunos consigam 

refletir sobre o seu uso e os seus efeitos, pois “para operar de forma voluntária, a fim de 

atender às imposições arbitrárias dos aspetos formais da língua, é preciso que ocorra a 

tomada de consciência das operações linguísticas que o aluno realiza.” (Ibidem) 

Para que o aluno consiga adequar a sua linguagem às exigências que as normas 

sociais e culturais impõem, deve desenvolver um pensamento gramatical crítico, de forma 

a conseguir, tanto a nível oral como a nível escrito, ser sensível ao contexto em que está 

inserido e ser capaz de se autocorrigir, quando percebe que não interiorizou ainda, 

instintivamente, as engrenagens de mudança. Para que tal aconteça, o aluno necessita 

ainda de desenvolver a sua competência lexical, ou seja, a capacidade de produzir 

palavras, de as compreender e de saber inseri-las no contexto certo. Cada aluno tem o seu 
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próprio grau de desenvolvimento dessa capacidade e, por isso, o professor deve adaptar 

as suas práticas pedagógicas ao nível evidenciado pelos alunos, razão pela qual as 

atividades de diagnose são absolutamente fundamentais. 

No âmbito do apetrechamento comunicativo, a competência lexical desempenha 

um papel muito importante, sobretudo no desenvolvimento da compreensão 

leitora/descodificadora: o aluno necessita ter um dicionário mental que lhe permita 

decifrar a maior parte das palavras com que se depara, o que muitas vezes não acontece. 

Evidentemente, os alunos que têm o hábito de ler apresentam um leque vocabular muito 

mais rico do que os que não o fazem. Visto isto, cabe ao professor fomentar a leitura, 

através da criação de atividades que ajudem o aluno a desenvolver a compreensão leitora, 

não só em textos simples, mas em todas as variedades textuais. A leitura é uma 

metodologia muito útil para a aquisição de novo vocabulário, devendo o professor criar 

“uma atmosfera promotora da competência lexical.” (Araújo, 2011: 78) 

Por sua vez, a oralidade continua a ser uma das áreas onde se verifica um grande 

número de erros cometidos pelos alunos. Há que criar espaço e estratégias na sala de aula, 

para que o discurso não seja unilateral, de modo a dar oportunidade ao aluno de falar e 

praticar a oralidade da língua. Uma parte substancial das dificuldades nesta área advém 

do facto de o registo utilizado em contexto escolar se separar demasiado da linguagem 

que os alunos normalmente utilizam e essa clivagem deve ser trabalhada com 

determinação e continuidade, para que o aluno a reduza progressivamente. O erro do 

sistema escolar reside na esperança de que o domínio linguístico do aluno, quando entra 

no sistema escolar, “já estivesse garantido e como se a vocação da escola não fosse 

desenvolver e estruturar a sua aprendizagem mas, apenas, reconhecer essa aquisição.” 

(Amor, 1994: 62) No entanto é muitas vezes esquecido que esse domínio linguístico deve 

ser melhorado, ajustado e aprofundado, pelo que se continuam a evidenciar os seguintes 

problemas dos alunos, nas salas de aula portuguesas: 

- Bloqueios na oralidade: receio em falar; 

- Medo de opinar (intuição inconsciente de que não sabe servir-se da língua como 

estruturadora do seu pensamento e mediadora da sua mensagem); 

- Incorreções ao nível fonológico e morfológico; 

- Incoerências discursivas; 

- Repetições constantes; 
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- Tiques de linguagem (ex: “tipo”, “portanto” não conclusivo, “cena”, etc); 

- Dificuldade em utilizar corretamente certas palavras em situações particulares; 

- Falta de léxico preciso, adequado, específico da situação de comunicação em 

causa. De facto, os alunos conhecem algumas palavras “passepartout”, utilizáveis em 

diversos contextos, com as quais falam do mundo, seja qual for a circunstância a 

transmitir. 

Face a estes problemas elencados, tentar-se-á que, na sala de aula, a prática de 

oralidade se paute pelas seguintes circunstâncias: 

“ - Uma situação de frente a frente; 

- Presença de um contexto também tornado significativo; 

- Um tempo limitado; 

- Uma sequência temporal linear; 

- Um envolvimento total dos interlocutores.” (Idem: 63) 

 

A comunicação oral na sala de aulas nem sempre flui naturalmente, verificando-

se muitas vezes, ainda, um certo grau de artificialidade: os papéis já estão definidos 

(professor/aluno) e a aula carateriza-se por um monólogo feito pelo professor e por uma 

fraca e limitadíssima participação oral do aluno. Este modelo não deve ser o 

implementado em aulas de línguas. Estas deviam, no que toca à oralidade, reger-se pelos 

seguintes pressupostos: distribuição do tempo (de forma a que o aluno intervenha mais), 

“circulação intersubjetiva da comunicação” (Idem: 68) e criação de contextos, mesmo 

que artificiais, que permitam o desenvolvimento de intervenções dos discentes sobre os 

mais variados assuntos. Desta forma o aluno conseguirá “afinar” o grau de formalidade 

das suas intervenções e assim desenvolver a competência comunicativa, pois esta não se 

avalia unicamente pela correta utilização da gramática, mas também por “um conjunto de 

competências estratégicas, sociolinguísticas e textuais que permitem a quem usa a palavra 

adaptar a organização do discurso aos temas que são objecto da enunciação linguística, 

ao canal utilizado (oral ou escrito), às finalidades do intercâmbio comunicativo (narrar, 

descrever, argumentar, instruir, persuadir, expor…) e ao tom que deriva das 

características dos interlocutores e da situação de enunciação (formal, informal, 

coloquial…)” (Figueiredo, 2010: 163) 
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Também (e talvez sobretudo) na expressão escrita se revela a incapacidade do 

aluno em realizar as necessárias e imediatas operações de adequação da língua ao 

contexto. Uma justificação para tal dificuldade pode residir no facto de hoje em dia a 

sociedade estar mais focada no meio audiovisual. Contudo, a escola não deixa de ter o 

dever de fomentar nos alunos situações para o exercício da escrita, para que desenvolvam 

técnicas de aperfeiçoamento na planificação e escrita de textos, de forma autónoma. 

Maria da Graça Pinto (2009) atribui grande parte das dificuldades referidas ao facto da 

televisão e dos meios de comunicação disponíveis à maior parte da população não 

fazerem uso de um tipo de linguagem bem estruturada e complexa, mas, sim, básica na 

sua qualidade e limitada no vocabulário utilizado. Isto resulta do facto de a televisão ter 

de se adaptar ao mercado disponível, igualando o espetador pelo nível cultural mais baixo, 

o que se repercute no abaixamento do nível linguístico global da comunidade portuguesa. 

Como vimos ao longo deste ponto, a leitura, a escrita e a oralidade são 

competências essenciais que os alunos portugueses ainda encontram dificuldades em 

dominar. As dificuldades apresentadas nestas competências refletem-se em lacunas 

comunicacionais que se verificam na maioria da juventude portuguesa. É na escola que 

deverão encontrar estratégias e meios para as ultrapassar e adquirir competências para 

comunicar corretamente. 
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3. A escola e a adequação do discurso 

 

Cada aluno, não importa qual o extrato social de que provém, chega à escola com 

um background próprio relativamente aos níveis e registos de língua, sobretudo quanto à 

sua diversidade e possibilidade de variação. Um aluno pertencente a um estrato social 

desfavorecido tem uma perceção diferente do registo formal e terá mais dificuldades na 

utilização do registo adequado à escola e às matérias do que um aluno socialmente 

favorecido. Assim, qualquer aluno se depara quotidianamente com diferentes tipos de 

registo de língua, que tem que aprender a distinguir nas suas subtilezas, captando o seu 

sentido, as suas conotações, a sua expressividade, a sua força.  

Para que o aluno reconheça o valor do registo formal (e progrida na sua 

apropriação), é necessário apresentar uma representação positiva do mesmo e evitar 

clivagens conotativas entre os dois registos (formal e informal), para que não se sinta 

deslocado do seu “grupo linguístico” original. A sensação de que o seu registo é menos 

prestigiado do que um outro pode fazer com que o aluno sinta inseguranças linguísticas e 

sociais, o que poderá ter um efeito negativo na abordagem e aprendizagem da língua. O 

professor deve, portanto, ter uma abordagem aberta à utilização de um registo menos 

formal por parte do aluno e encorajar os alunos a expressarem-se, na tentativa de 

treinarem, gradualmente, a rapidez de adaptação de registos.  

Cabe ao sistema escolar fornecer a todos os alunos ferramentas de aprendizagem 

linguística que lhes permitam “mover-se” adequadamente em qualquer um dos registos 

existentes e desvanecer qualquer eventual insegurança. Um objetivo a ser cumprido será 

necessariamente o de elaborar “un lexique destiné à répondre aux besoins pragmatiques 

de chaque groupe d’élèves” (Ross, 1976: 11). O docente, ao utilizar um registo formal na 

sala de aula, dá o exemplo do tipo de linguagem a ser utilizado e demonstra qual o nível 

que os alunos devem almejar. A passagem de um nível informal para um mais formal 

constitui atualmente um desafio cada vez maior para o docente, dada a familiaridade às 

vezes excessivamente permissiva com que as camadas mais jovens se dirigem aos pais e 

avós e, ainda, verificado o tipo de comunicação que têm com os colegas e amigos 

(monossílabos, exclamações, insultos sem carga agressiva, estereótipos grupais, etc.), o 
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que exige estratégias adequadas (difíceis!) para inverter este sentido desorganizador e 

ambíguo da linguagem dos discentes.  

De facto, a escola deveria ser encarada pelo aluno como um espaço de transição 

natural de registos de língua: após a entrada no perímetro do estabelecimento, o registo 

deveria ser, intuitivamente, mudado. Na sala de aula, o professor deveria também abster-

se de proferir expressões em calão (caraças, carago, poça, porrada, etc.), utilizando um 

tom educado e uma construção discursiva neutra, de forma a apresentar-se como modelo 

formatador do discurso dos alunos. Contudo, há dificuldades que espreitam 

inexoravelmente, quando se leciona este tipo de matérias na aula de língua materna e que 

foram emblematicamente enumeradas por Wachs, a propósito da reação do aluno: 

« - changer de registre va lui demander un vrai effort intellectuel, plus important 

que pour l’enfant dont le vernaculaire et le familier sont plus proches du standard ; 

- refuser de changer de registre va lui permettre de montrer qu’il est hostile aux 

institutions. En refusant le contrat, il refuse de communiquer dans le registre de 

langue utilisé par l’enseignant : c’est un registre perçu par beaucoup de jeunes 

(mais aussi par une grande partie de la population socialement défavorisée) 

comme un outil de domination, un outil pour se faire obéir, un outil pour se faire 

comprendre dans le but de se faire obéir. » (Wachs : 173) 

A solução passa, portanto, por estabelecer limites que permitam uma transição 

suave entre registos e que visem a diminuição da aversão dos alunos por um registo mais 

formal. Como diz Wachs, uma das estratégias a utilizar na sala de aulas é a de tentar ir ao 

encontro da linguagem que os alunos utilizam (sem exageros) na tentativa de que os 

alunos se direcionem mais facilmente para o registo a ser utilizado na escola. Deste modo, 

acredita-se que os alunos aceitarão mais facilmente o “contrato” estabelecido com os 

professores. Estes, por sua vez, devem comprometer-se a trabalhar os diversos registos, 

pois se os alunos tiverem a oportunidade de trabalhar sobre os vários registos, sobre as 

diversas variedades linguísticas, espera-se que enveredarão, voluntariamente, em direção 

à norma linguística que é suposto encontrar.  

É necessário desconstruir a ideia, erradamente formada pelos alunos, de que a 

língua é homogénea, estável e que não varia, de modo a fazer com que os alunos aceitem 
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de melhor forma a variedade utilizada na escola e que percebam que na sociedade em que 

estão inseridos, essa é a variedade linguística que lhes permitirá aceder à esfera 

profissional dos gabinetes, das instituições, das escolas, etc. 

Aquando da aprendizagem de uma língua estrangeira, a maioria dos alunos tem 

como principal objetivo de conseguir comunicar através dela, com estrangeiros ou no 

estrangeiro. Apesar do docente querer sempre aumentar o interesse e o conhecimento do 

aluno por essa língua, incentivando-o a conhecer, por exemplo, a sua literatura, não pode 

esquecer que o objetivo é que o aluno, no curto período em que aprende a língua 

(dependendo, naturalmente, de se tratar do nível A, B ou C), seja capaz de se expressar 

através dela e consiga comunicar fluentemente, seja com um falante nativo dessa língua, 

seja com um não nativo. De acordo com Stourdzé, “un professeur qui enseigne la langue 

française à l’étranger doit être sans cesse consciente que son but principal, quel que soit 

le niveau des élèves, est d’apprendre ou de continuer d’apprendre à ces élèves à 

communiquer en langue courante” (Stourdzé, 1969: 21). 

Para que tal aconteça, ou seja, para que os alunos consigam expressar-se de forma 

espontânea numa língua estrangeira, devem ser “expostos a um input compreensível e 

rico, em quantidade considerável, com registos variados e de diferentes géneros 

discursivos, obviamente de documentos reais” (Duarte, 2015: 59).  

Assim, é importante modificar na sala de aula a perspetiva do ensino de línguas, 

no sentido de fazer com que o aluno mobilize os conhecimentos que já possui de forma a 

modificar o seu discurso quando confrontado com situações comunicativas que, sendo 

múltiplas e variadas, o desafiem a ter em consideração o contexto inserido, o discurso 

utilizado e a sua relação com o interlocutor. Para conseguir alcançá-lo não se deve, no 

entanto, optar apenas por desenvolver a competência comunicativa do aluno. Esta deve-

se desenvolver juntamente com a competência cultural e pragmática, pois a combinação 

da análise destas competências em conjunto irá melhorar a adequação do discurso do 

aluno. 

Fazer o aluno aperceber-se de que, para comunicar eficazmente, tem de pensar no 

interlocutor com que se depara é, ainda, o dever do docente de línguas. Devemos então 

confrontar o aluno com as seguintes questões: “Aquele a quem falamos está presente no 

mesmo contexto que nós ou está, por exemplo, do outro lado de uma linha telefónica? 



 

21 

  

Possui os mesmos conhecimentos da língua e do mundo? Partilha as nossas vivências do 

quotidiano? Tem os nossos hábitos linguísticos (está habituado, por exemplo, a usar 

expressões de agradecimento, a fazer pedidos em vez de dar ordens simples quando fala 

com pessoas mais velhas, etc.)? Tem hábitos culturais muito diferentes?” (Pereira, 2007: 

3). Para que o aluno se aperceba de que tem de mudar o seu estilo e utilizar um registo 

que seja mais adequado à situação comunicativa, deve ter ainda em conta outras 

informações, tais como o sexo do interlocutor, a idade, etc. Assim, como defende Pereira, 

a atenção que o falante dá ao “outro” é “uma arte que se tem de treinar no aluno, com 

exercícios apropriados (e tem de ser uma constante no discurso oral do próprio professor, 

muito especialmente quando os seus alunos pertencem a outras culturas e falam outras 

línguas maternas) ” (Ibidem). Uma das atividades que se exemplifica como sendo útil 

para o desenvolvimento dessa capacidade é elaborar listas de sinónimos de variadas 

expressões e “comentar com os alunos o seu valor social, em contextos diferenciados.” 

(Ibidem) A discussão oral também deve ser valorizada, acompanhada por atividades 

escritas. Esta discussão não deve ser apenas composta por perguntas do docente, seguidas 

por respostas dos alunos: pelo contrário, deve privilegiar-se um ambiente propício a 

trocas de ideias entre alunos e professor, de modo a que os discentes se apropriem do tipo 

esperado de registo. 
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4. A Leitura e a Oralidade na construção da cidadania 

 

A língua, seja ela qual for, comporta valores/ideias que se caraterizam por uma 

determinada atitude civilizacional e por ideais sociais que diferem de cultura para cultura, 

de língua para língua. Como explica José Domingues de Almeida (2012), optar por 

aprender uma determinada língua implica aceitar ser submetido a uma experiência de 

confrontação intercultural complexa e a uma determinada visão do mundo que essa língua 

fornece. No caso da aprendizagem da língua francesa, o autor afirma que os manuais de 

francês deverão “encourager ou reproduire des pratiques collectives issues des sociétés 

contemporaines: comportements civiques, souci de parité hommes-femmes, règles de 

conduite sociale, consignes hygiéniques et alimentaires, etc.” (Almeida, 2014: 78). 

Assim, os manuais e os respetivos apoios de DVD e CD deverão conter expressões 

linguísticas do Francês mais recente e atual, com toda a vasta panóplia de registos que se 

mesclam no ato discursivo de um francês pertencente à classe média culta, onde o calão 

atinge proporções diferentes das da língua portuguesa, com uma aceitabilidade social que 

para nós resulta estranha. 

Contudo, aprender línguas não implica conhecer apenas, necessariamente, a 

cultura estrangeira, mas ainda aprender a descobrir melhor a sua própria língua e cultura. 

Em Portugal, as disciplinas de Português e de Língua Portuguesa ajudam a transmitir, de 

geração em geração, um “dado património linguístico-literário, que se pressupõe meio 

para proporcionar aos cidadãos o conhecimento linguístico e as ferramentas necessárias 

para a construção identitária e para o exercício social e profissional” (Leal, 2009: 1). 

Cabe, assim, às disciplinas de língua materna o dever de transmitir esses mesmos 

fundamentos aos alunos em fase de escolaridade obrigatória e de os ajudar a construir 

uma base identitária que irá moldando e definindo o tipo de cidadãos que virão a ser. 

Como explica Sardinha, “da escola espera-se que [o aluno] cumpra as expetativas sociais 

no que se refere às práticas de leitura dos cidadãos” (Sardinha, 2007: 7). Mas também as 

expetativas da oralidade e da competência linguística e comunicativa. 

Infelizmente, como refere Leal, tais expetativas têm sido defraudadas, visto que a 

disciplina de Português enfrenta altas taxas de insucesso e, por outro lado, as outras 

disciplinas refletem essa falta de aproveitamento, que se traduz na dificuldade de 
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compreensão escrita e oral das matérias, com óbvio prejuízo na operacionalidade dos 

saberes adquiridos. Ora, tendo os alunos portugueses comprovadas dificuldades nas 

competências comunicacionais, é necessário investir num tipo de ensino da disciplina de 

Língua Portuguesa e de Português que tome a direção de apostar num “contacto tão 

continuado quanto diversificado com o texto, oferecendo-lhe oportunidades diversas e 

ricas de interação com o discurso oral e escrito, num processo que desafie os seus 

conhecimentos da língua e do mundo, assim como as suas competências de compreensão, 

interpretação e escrutínio dos discursos” (Leal, 2009: 10). O docente de Português deve 

assim desafiar os conhecimentos linguísticos e culturais do aluno e fazer com que este se 

aproprie de melhores competências comunicacionais, sejam elas escritas ou orais. Esta 

evolução do aluno é necessária para que ele se desenvolva socialmente e possa 

desenvolver um estado de “cidadania consciente e participativa” (Idem: 8). No entanto, 

hoje em dia, há ainda grande parte da população que encontra dificuldades no domínio 

idiomático, o que se traduz numa dificuldade em transitar nas instituições do país.  

Sendo certo que cada aluno entra no sistema educativo com uma experiência 

comunicativa diversificada, baseada na comunicação encontrada no seio familiar ou na 

comunidade em que este se insere, a aula de Português tem de ser vista como a hipótese 

de aumentar a utilização do tipo registo formal e para “propor aos alunos a produção de 

discursos orais e escritos de natureza e objetivos variados, relevantes nas formas, 

pertinentes nas temáticas e adequados aos diversos níveis de escolaridade” (Idem: 11). É 

preconizado que estas atividades sejam pensadas e organizadas em contextos realistas, 

variados que possibilitem a produção de “tipos textuais diversos relativos a âmbitos de 

uso igualmente diversos” (Idem:12) Assim, as estratégias adotadas na sala de aula devem 

fazer com que o aluno interaja com diversas tipologias textuais: textos argumentativos, 

textos do género informativo, textos de opinião, textos publicitários, textos expositivos, 

resumos, sínteses e, claro, textos literários.  

Um dos principais objetivos do ensino deve ser, sem sombra de dúvidas, a 

construção da cidadania de forma inclusiva e não de forma exclusiva. Não seria sensato 

alienar os alunos que não se inserem nos limites estabelecidos pelo conceito de cidadania, 

sobretudo num mundo cada vez mais fragmentado a nível identitário. Basta pensar-se no 

que será, a breve trecho, na Europa, a integração escolar dos alunos refugiados da Sérvia, 

para referirmos apenas um tema atual, social e politicamente nevrálgico. A missão e 
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função do professor será sempre a de conseguir integrar todos os alunos dentro dos 

parâmetros de cidadania, ou seja, o professor deve “formar pessoas que sejam capazes de 

decidir o próprio destino em todas as dimensões da vida, que sejam capazes de participar 

ativamente das decisões importantes da vida pública.” (Simões, 2004: 63). Mesmo em 

turmas multiculturais, a aquisição de um registo neutro, de valor evocativo nulo, mais ou 

menos passível de ser transversal a todas as situações de comunicação, deve ser o objetivo 

que move o professor e motiva o aluno. 

O ensino de línguas, materna ou não, reveste-se de extrema importância no 

processo de alcance de cidadania, pois a competência comunicativa é um instrumento 

indispensável para que o indivíduo consiga integrar-se na dinâmica social, através de uma 

cultura alicerçada. Assim, “não basta à escola alfabetizar pessoas. É preciso que as ensine 

a compreender o mundo em sua complexidade, oferecendo-lhes meios para que possam 

por si sós desenvolver suas habilidades de acordo com seus interesses e opções.” (Idem: 

64) É função inalienável do professor ajudar o aluno a compreender os variados tipos de 

discurso que se encontram na sociedade e as suas conotações e mostrar-lhes que conhecer 

e dominar a(s) língua(s) é a senha mais eficaz para a integração social, afetiva e 

profissional. 

O conhecimento linguístico a ser adquirido pelos alunos estende-se “às várias 

feições que a língua adquire de acordo com a situação ou com a necessidade, de acordo 

com a pessoa ou grupo que faz uso dela, de acordo com a época de produção de um texto, 

de acordo com a intenção de comunicar”. (Ibidem) Sendo verdade que todas as pessoas 

se expressam de forma diferente, é necessário, no entanto, que a escola apresente ao aluno 

a variante padrão da língua, para que este consiga comunicar formalmente, pois essa é a 

variante que é privilegiada em documentos oficiais, trabalhos científicos, requerimentos, 

pareceres, discursos políticos, em obras literárias e em situações que, como foi dito, 

exigem um melhor apetrechamento sociocultural.  

As práticas escolares devem, portanto, ter como objetivo o domínio da língua 

padrão por parte dos alunos, e simultaneamente, o conhecimento de outras variantes e 

suas implicações socioculturais: “Para tanto é preciso demonstrar, através de textos e de 

seu compromisso comunicacional, a necessária adequação de registro e a variedade 

estrutural decorrente da pluralidade de estilos à disposição do falante.” (Idem: 97)  
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Capítulo II – Os registos de língua nos programas escolares 

 

O Conselho da Europa elaborou um documento, o Quadro Europeu Comum de 

Referências, que visa a estandardização dos objetivos do ensino de língua a nível europeu. 

A sua finalidade é a de guiar tanto docentes como discentes durante o processo de 

aprendizagem de uma língua e a de fazer com que os aprendizes dessa língua saibam 

quais os objetivos a alcançar de modo a se tornarem efetivamente autónomos e 

independentes na sua utilização. Quanto à língua materna, foram elaborados pelo 

Ministério da Educação documentos orientadores que contêm os objetivos a atingir em 

cada ano de escolaridade, o Programa de Português (ensino Básico e Secundário) e o 

Programa de Francês, assim como as Metas Curriculares. 

A análise dos documentos mencionados, nesta dissertação, teve como objetivo 

observar o papel que os registos de língua assumem no contexto escolar português e 

europeu, para entender a amplitude do tratamento que lhes poderia/devia dar. Foram ainda 

procuradas, nestes documentos, propostas de atividades e estratégias que pudessem guiar-

nos na preparação das aulas a lecionar e na melhor forma de abordar a sensível questão 

dos níveis e registos de língua na sala de aula. 
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1. Os registos de língua nos programas de Português 

 

O Programa de Português do Ensino Básico foi um projeto elaborado em 2009 

pelo Ministério da Educação em conjunto com a Direção-Geral de Inovação e 

Desenvolvimento Curricular, que tem como principal objetivo rever os programas 

anteriores e atualizar o programa curricular do ensino básico na disciplina de Português. 

O Programa visa realçar a importância do ensino da língua portuguesa, salientando que 

“o ensino e a aprendizagem do Português determinam irrevogavelmente a formação das 

crianças e dos jovens, condicionando a sua relação com o mundo e com os outros.” 

(Ministério da Educação, 2009: 6)  

O programa divide ainda as competências específicas a serem atingidas pelos 

alunos de Português em quatro eixos de atuação: experiência humana, comunicação 

linguística, conhecimento linguístico e conhecimentos translinguístico. A questão dos 

registos de língua prende-se forçosamente com o eixo da comunicação linguística, no qual 

existe uma interação linguística entre sujeitos e onde “os processos de ajustamento dos 

atos comunicativos a contextos específicos e a ponderação dos fins que esses atos têm em 

vista (com as correlatas opções discursivas) são aspetos particulares daquela interação” 

(Idem: 13). Na competência da expressão oral, de grande importância no programa para 

o ensino básico da disciplina de Português, estão contemplados aspetos que permitem a 

condução do ensino-aprendizagem no sentido da sensibilidade aos níveis e registos de 

língua. Esta competência implica que o discente consiga mobilizar os seus conhecimentos 

linguísticos e que tenha “uma atitude cooperativa na interação comunicativa, bem como 

o conhecimento dos papéis desempenhados pelos falantes em cada tipo de situação” 

(Idem: 16). Neste programa são expostas várias expetativas pedagógicas que visam ajudar 

o docente da disciplina a delimitar o que é ensinado e aquilo que os alunos devem 

apreender. Ora, os registos de língua aparecem desde muito cedo nos resultados dessas 

expetativas. É esperado, segundo o programa, que o aluno, já no terceiro e quarto ano, 

consiga “reconhecer diferentes registos de língua e compreender em que contextos devem 

ser usados” (Idem: 27). 
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Relativamente ao nível de ensino que nos interessa, o 3º ciclo, é esperado que os 

alunos trabalhem cada vez mais a adequação do seu registo e tomem “consciência de que 

a fala se constrói com o outro, no âmbito de práticas dialógicas, e aprofundam a 

capacidade de fazer escolhas adequadas às intenções comunicativas e aos interlocutores” 

(Idem: 113). De facto, a adequação aos contextos de comunicação assume, com o avançar 

dos anos, uma maior importância, sendo esperado que o aluno consiga diferenciar os 

vários registos e utilizá-los conforme a situação de comunicação.  

Aliás, na lista de descritores de desempenho, que têm a função de identificar o que 

um aluno deve estar capacitado para fazer em cada ano, a exploração e utilização dos 

vários registos aparece frequentemente. Assim, de forma a abordar o registo formal e 

informal, no que à expressão escrita diz respeito, o programa assume como um descritor 

de desempenho a exploração de “diferentes vozes e registos para comunicar vivências, 

emoções, conhecimentos, pontos de vista, universos no plano do imaginário” (Idem: 128) 

através da escrita de tipos de textos diversificados: autobiografias, diários, cartas, poemas 

ou críticas. Devem ainda ser capazes de selecionar os recursos verbais e os registos 

adequados a cada uma destas tipologias (registo familiar, registo popular, registo literário, 

registo científico, etc), aquando da redação de textos coerentes.  

Passando para a compreensão e expressão oral no 3º ciclo, é esperado que o aluno 

consiga “interpretar discursos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade” 

(Idem: 120) e ainda “apreciar o grau de correção e adequação dos discursos ouvidos” 

(Ibidem).  

Tal como acontece com a expressão escrita, a expressão oral rege-se também pela 

adequação linguística e pela utilização da palavra “em função da análise da situação, das 

intenções de comunicação específicas e das características da audiência visada” (Idem: 

21). O aluno deverá ainda conseguir variar o vocabulário e as estruturas linguísticas. Para 

conseguir fazê-lo, o aluno deve utilizar corretamente e diversificar os conetores e 

marcadores discursivos escolhidos. A leitura potencia ao aluno o contacto com sentidos 

textuais que podem ser interpretados e desvendados através do estudo dos registos de 

língua, nomeadamente na interpretação de “textos com diferentes graus de 

complexidade” (Idem: 123). 
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Finalmente, o programa realça a importância da escrita na ajuda à estruturação do 

pensamento e, consequentemente, da linguagem oral. Para tal, o aluno deve acabar o 3º 

ciclo com a sua experiência de escrita alargada a diferentes tipos de texto: “Trata-se, 

sobretudo, de textos de tipo argumentativo e de produções que visam a apropriação e a 

partilha de saberes em diversas áreas do conhecimento, recorrendo a um registo mais 

impessoal” (Idem: 148) 

Outro documento curricular de referência produzido pelo Ministério da Educação 

que tem o objetivo de retomar as metas homologadas em 2012 e de definir os conteúdos 

do currículo do ensino Básico de todos os anos é o Programa e Metas Curriculares de 

Português do Ensino Básico2. Iremos focar-nos no terceiro ciclo do ensino básico: 7º, 8º 

e 9º ano. 

Infelizmente, o programa não difere muito nos objetivos relativos à adequação de 

linguagem, apesar de lhe atribuir uma certa importância. Começando pelo 7º ano e pelo 

domínio da oralidade, o aluno deve ser capaz de “interpretar textos orais com diferentes 

graus de formalidade e complexidade” (Ministério da Educação e Ciência, 2015: 74). 

Deve ser ainda capaz de diversificar o vocabulário utilizado e servir-se de conectores 

discursivos. No domínio da leitura deve conseguir “interpretar textos de diferentes 

categorias, géneros e graus de complexidade” (Idem: 75). Na escrita, a adequação 

linguística e a diversificação de vocabulário e de registos continuam a desempenhar um 

papel fulcral: o aluno deve “adequar os textos a diferentes públicos e finalidades 

comunicativas” (Ibidem), assim como evidenciar capacidades de diversificação do 

vocabulário e da sintaxe. Estes pressupostos são igualmente aplicados ao oitavo ano e ao 

nono. 

Quanto ao programa para o Ensino Secundário, a referência à importância da 

adequação discursiva também está presente, embora não tão frequentemente, assentando 

principalmente na necessidade de fazer os alunos melhorarem o uso que fazem da língua 

portuguesa. Assim, os alunos deverão, no secundário, reconhecer à “diversidade dos usos 

da língua, numa ótica de valorização dos textos, predominantemente não literários, nos 

domínios da Oralidade, da Leitura e da Escrita” (Ministério da Educação e Ciência, 2013: 

                                                 

2Disponível em http://www.dge.mec.pt/portugues-mc.   

http://www.dge.mec.pt/portugues-mc
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4). Aliás, o Programa de Português do Ensino de Português do Ensino Secundário dá 

muita ênfase à evolução da capacidade do aluno descodificar um texto marcado por uma 

complexidade textual. Assim, o aluno deverá adquirir a capacidade de analisar e 

compreender os diversos tipos de texto, o que, na nossa opinião, pode ser alcançado 

através do estudo, compreensão e melhoramento dos níveis e registos de língua: “Mais 

do que insistir no uso de vocabulário técnico específico dos estudos literários, o Programa 

privilegia o contacto direto com os textos e a construção de leituras fundamentadas, 

combinando reflexão e fruição, como é de esperar em quem termina a escolaridade 

obrigatória” (Idem: 7). 

Deste modo, o Programa sugere os seguintes objetivos que estão relacionados de 

modo intrínseco com o aprofundamento dos registos de língua: 

“- Compreender textos orais de complexidade crescente, apreciando a sua 

intenção e a sua eficácia comunicativas; 

- Utilizar uma expressão oral correta, fluente e adequada a diversas situações de 

comunicação; 

- Desenvolver a consciência linguística e metalinguística, mobilizando-a para 

melhores desempenhos no uso da língua” (Idem: 10). 

De resto, é esperado que o aluno, com o avançar dos anos, melhore a sua expressão 

e compreensão oral, sendo capaz de fazer exposições sobre temas cada vez mais 

complexos, com formas linguísticas adequadas, tendo cada vez mais “capacidade de 

argumentar e contra-argumentar, concisão das intervenções e respeito pelo princípio da 

cortesia” (Idem: 18). 

O Programa produziu ainda metas curriculares a serem alcançadas em cada ano 

de escolaridade do Ensino Secundário. Também aí, os registos de língua assumem a sua 

devida importância. Principalmente a nível da expressão oral, o aluno deve ser capaz de 

“respeitar o princípio de cortesia: formas de tratamento e registos de língua” (Idem: 47) e 

de, mais uma vez, diversificar o vocabulário e as estruturas e, ainda, adequar os recursos 

expressivos escolhidos. Tais pressupostos são igualmente expostos nas metas de todos os 

anos do Secundário, com a diferença de que, no 12º ano, é acrescentado que o aluno deve 
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“mobilizar adequadamente marcadores discursivos que garantam a coesão textual” (Idem: 

57). 

Apesar dos programas analisados não fornecerem estratégias específicas que 

visem trabalhar os registos de língua (não é utilizado o termo “nível de língua”) na sala 

de aula, ficou claro que a evolução da competência comunicativa assume grande 

importância na disciplina de Português. Assim, é esperado que os alunos que terminem a 

escolaridade obrigatória possuam uma total capacidade de modificar o registo consoante 

a situação comunicativa, assim como um apetrechamento cultural e lexical que permita 

uma eficaz competência de produção escrita e oral. Não sendo ainda um ponto de 

destaque nos programas analisados, é, contudo, fundamental, que o docente encontre e 

aplique estratégias que visem o desenvolvimento desta competência. 
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2. Os registos de língua nos programas de Francês 

O departamento do Ministério da Educação responsável pelo Ensino Secundário 

organizou, em 2001, um programa de Francês para os níveis de continuação e de iniciação 

que teve como principal escopo elaborar metas bem definidas para o ensino e 

aprendizagem da língua francesa no ensino secundário. Estes objetivos encontram-se 

divididos e modificados consoante o curso em que os alunos se inserem, pelo que é 

importante analisar cada um deles separadamente, para avaliar de que forma preveem o 

estudo dos registos de língua no ensino secundário.  

Uma das finalidades gerais do ensino do Francês aí expostas vai, desde logo, ao 

encontro do nosso interesse: “promover a educação para a comunicação enquanto 

fenómeno de interação social, como forma de incrementar o respeito pelo(s) outro(s), o 

sentido da entreajuda e da cooperação, da solidariedade e da cidadania” (Ministério da 

Educação, 2001: 1). Este projeto apela ainda para a promoção do desenvolvimento da 

cidadania do aluno e da sua consciência. Assim, segundo este programa, o aluno deve, no 

ensino secundário, “refletir sobre o funcionamento do sistema linguístico e sobre o uso 

da língua em situação de comunicação” (Idem: 2).  

A abordagem aos registos de língua na disciplina de Francês é, a nosso ver, uma 

estratégia útil a desenvolver de modo a alcançar tais objetivos, pois permite dotar o aluno 

de um conhecimento que lhe vai permitir adaptar o uso da língua à situação 

comunicacional fazendo-o refletir sobre os vários câmbios linguísticos que o falante do 

Francês realiza na sua comunicação quotidiana. 

Entrando agora nas competências que este programa de Francês quer ver 

operacionalizadas pelos alunos de língua francesa do ensino secundário, constata-se que 

muitas delas estão intrinsecamente ligadas à evolução do registo de língua. Desde a 

compreensão de textos orais/audiovisuais e escritos de natureza diversificada à interação 

em situações de comunicação distintas, os processos de operacionalização expostos pelo 

programa incidem múltiplas vezes sobre a análise dos registos de língua. O aluno deve 

ser capaz de, segundo o programa (Idem: 6 a 9): identificar registos de língua; identificar 

a adequação do registo de língua ao conteúdo e contexto dos discursos; 

ordenar/completar/reformular realizações do discurso escrito formal e informal; definir a 
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intenção de comunicação, o formato textual e o registo de língua; e, por fim, analisar a 

adequação do discurso à finalidade/função do texto. 

De forma a atingir estas metas, o programa propõe algumas sugestões 

metodológicas, das quais destacamos a “mobilização de unidades lexicais em situação de 

produção” (Idem: 91) através de estratégias que passam pela “inferência lexical e 

semântica, processos de formação, sentidos em registo cuidado e familiar, comparação, 

tradução (em relação à LM e outra LE), visão cultural do mundo” (Ibidem). 

Para dotar o docente de Francês de outra ferramenta de apoio à sua prática 

pedagógica, foi elaborado um Plano de Organização do Ensino-Aprendizagem, com 

propostas que “esclarecessem o professor sobre a articulação das várias componentes 

curriculares e lhe facilitassem as tarefas de planificação, quer a longo, quer a médio, quer 

mesmo a curto prazo” (Ministério da Educação, 2000: 7). Reunindo as finalidades e 

objetivos da disciplina de língua estrangeira, bem como uma linha geral que indica a 

metodologia a ser usada, este documento de natureza prescritiva não quer, contudo, impor 

decisões ao professor, mas, sim, sugerir-lhe algumas ferramentas, cabendo ao docente a 

escolha de adotá-las ou não. 

No que toca aos objetivos gerais do programa, o documento expõe que ao longo 

do 3º ciclo, e no que diz respeito ao tema proposto por este projeto de investigação-ação, 

a disciplina de língua estrangeira deverá fazer com que o aluno consiga “desenvolver as 

competências básicas de comunicação na língua francesa” (Idem: 11) de forma a, no que 

concerne a oralidade e a escrita, ter a capacidade de compreender textos de natureza 

diferente. Quanto à produção oral e escrita, os alunos deveram ser capazes de produzir 

“enunciados de complexidade adequada ao seu desenvolvimento linguístico psicológico 

e social” (Ibidem). Segundo o programa de Francês, é importante que o aluno se torne 

sensível à cultura e língua francesas, mais particularmente aos seus aspetos estéticos. 

Assim, para o conseguir, o aluno deverá “aprofundar o conhecimento da sua própria 

realidade sociocultural, através do confronto com aspetos da cultura e da civilização dos 

povos de expressão francesa” (Ibidem). 

De forma mais detalhada, o programa fornece ainda uma lista de objetivos 

secundários, necessários à consecução dos objetivos linguísticos principais, que 

pressupõem a aquisição do conceito de registos de língua. Assim, para que os alunos 
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consigam compreender textos orais de natureza diversificada, deverão “identificar o 

assunto” (Ibidem), “identificar os locutores, suas relações e intenções” (Ibidem) e ainda 

“interpretar textos adequados a diferentes situações de comunicação” (Ibidem).   

Ao nível da compreensão de textos escritos, o programa defende que o discente 

deve ser capaz de “reconhecer nos textos os meios linguísticos nos seus valores semântico 

e pragmático” (Ibidem) e, ao mesmo tempo, conseguir “interpretar aspetos da cultura e 

da civilização francesas numa perspetiva intercultural” (Ibidem). Quanto à produção oral 

e escrita, a adequação discursiva assume grande importância. Na produção de textos orais, 

o vocabulário deve ser também “adequado do ponto de vista semântico e pragmático” 

(Idem: 12) e o aluno deve interagir “adequadamente com o(s) seu(s) interlocutor(es)” 

(Ibidem).  

O estudo dos registos de língua afigura-se indispensável nesta disciplina, pois 

levará os alunos a mobilizarem as suas capacidades e a investirem na experiência da 

aprendizagem de comunicar em Francês. O Plano de Organização do Ensino-

Aprendizagem concede ainda uma grande importância à análise dos elementos lexicais, 

eles também determinantes no estudo dos registos de língua: 

É por demais óbvio que, na complexidade de saberes linguísticos e extralinguísticos que se 

jogam no processo de ensino-aprendizagem do Francês, a componente central diz respeito 

aos elementos lexicais e morfossintáticos da língua, já pelo facto de que eles possuem um 

valor intrínseco, enquanto materialidade linguística investida nas frases, já porque são um 

meio de acesso a outros níveis da construção do sentido do texto (Idem: 20) 

Os documentos até agora analisados visam guiar o docente da língua francesa, a 

nível nacional. Mas para alargar este universo e harmonizar metas e estratégias, construiu-

se, em 2001, um programa comum para a aprendizagem de línguas estrageiras a nível 

europeu: o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. Iremos de seguida 

analisar as referências do Quadro relativamente ao que aos registos de língua diz respeito. 

Quanto a esse aspeto, o QECR revela que: 

La familiarité avec des registres plus formels ou plus familiers viendra avec le 

temps, dans un premier temps en réception, peut-être par la lecture de types de 

textes différents, en particulier des romans. Il faut faire preuve de prudence dans 

l’utilisation de registres plus formels ou plus familiers car leur usage inapproprié 
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risque de provoquer des malentendus ou le ridicule. (Conseil de L’Europe, 2001: 

94) 

A competência sociolinguística assume, pois, grande importância no quadro 

europeu. Assumindo que esta competência é necessária para fazer funcionar a língua na 

sua dimensão social e que a língua é, ela mesma, um fenómeno social, o QECR dá 

relevância às questões que concernem o uso da língua, nomeadamente nos marcadores de 

relações sociais, nas regras de boa educação, nas expressões populares, no dialeto/sotaque 

e, obviamente, nos registos de língua.  

No capítulo 5, dedicado às competências do utilizador/aprendiz, este projeto dá 

particular importância à adequação do nível de língua, apresentando uma grelha de 

correção linguística correspondente a cada nível. Visto que a Europa não é composta por 

uma comunidade linguística homogénea e que cada região apresenta particularidades 

culturais e linguísticas “plus marquées chez ceux qui vivent localement et se combinent, 

en conséquence, avec le niveau social, professionnel et d’éducation” (Idem: 95), o 

conselho europeu crê que os estudantes de uma língua estrangeira devem tomar 

consciência “de leurs connotations sociales et de la nécessité d’être cohérent et 

consistant” (Ibidem).  

Na grelha exposta pelo QECR, nos níveis iniciais de aprendizagem de uma língua, 

no que aos registos de língua diz respeito, o aluno deve atingir a capacidade de entrar em 

relações sociais, utilizando expressões simples. Com o aumento do nível de ensino surge 

o crescimento da necessidade de o aluno saber manusear expressões dialéticas e 

idiomáticas, tendo “la conscience des niveaux connotatifs de sens.” (Ibidem) Esta é uma 

das razões para, apesar de os alunos alvo deste projeto de investigação-ação estarem num 

nível inicial de aprendizagem da língua francesa, acharmos ser importante começar desde 

já a insistir no estudo dos registos de língua. Se tivermos em conta que muitos dos alunos 

apenas estudarão Francês durante os três anos de duração do 3º ciclo do Ensino Básico, 

podemos perceber que muitos deles apenas terão um contacto básico com a língua. Desta 

forma, acreditamos ser nosso dever apresentar aos alunos, nem que seja como mera 

motivação para aprenderem algo de novo, que os cative, os diversos níveis presentes na 

língua francesa, para que tomem consciência não só da mutabilidade da língua que estão 

a aprender, mas também da diversidade face à sua própria língua materna.  
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De forma a atingir os pressupostos expostos, o QECR elaborou uma lista de 

opções metodológicas que visam ajudar o professor a preparar as suas aulas. Uma das 

modalidades exemplificadas é a de ensinar uma língua estrangeira através da exposição 

direta à utilização autêntica da língua estrangeira. Seja através da rádio, de textos escritos 

não manipulados ou da mera conversação com locutores nativos, o Conselho Europeu 

aconselha um contato autêntico com a língua estrangeira. Para desenvolver a competência 

sociolinguística, é aconselhado expor o aluno “à une langue authentique utilisée de 

manière appropriée dans son cadre social” (Idem: 117) e abordar textos que contenham 

exemplos de contraste sociolinguístico. Sumariamente, explica o Conselho Europeu, o 

docente deve ter em atenção os contrastes sociolinguísticos que possam aparecer na 

análise dos diversos documentos e explicá-los aos alunos.   

3. Conclusão 

Os registos de língua assumem uma grande importância no ensino e aprendizagem 

do Francês língua estrangeira em todos os documentos que foram até aqui analisados. O 

ensino da língua deve passar necessariamente por uma visão sociolinguística da mesma, 

que acione os níveis que a englobam. Através do desenvolvimento desta competência, o 

aluno estará capacitado para uma correta compreensão e utilização desta língua 

estrangeira que, no âmbito concreto dos níveis e registos de língua, se afigura como 

diversa do Português, sendo muito mais mesclada de registos vários na mesma situação 

de comunicação. A multiculturalidade que caracteriza o falante de língua francesa traduz-

se em práticas linguísticas que afetam notoriamente os níveis e registos de língua, que se 

afiguram muito mais instáveis e menos cristalizados em situações-padrão. Cabe assim ao 

docente o papel de garantir que se desenvolva a atenção a esta particularidade e que as 

caraterísticas sociais desta língua sejam bem compreendidas e assimiladas pelos alunos, 

pois “enseigner la langue, ce n’est plus seulement enseigner le fonctionnement d’un outil 

d’artiste, c’est faire prendre conscience de la diversité des usages d’un instrument de 

communication. […] La reconnaissance des autres usages est à la fois un acte de lucidité 

et de probité intellectuelle, et l’occasion d’une éducation du discernement” (Lagane, 

1976: 23) 
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Capítulo I - Contextualização do projeto de investigação-ação 

 

Qualquer projeto de investigação é sempre condicionado pelo espaço, contexto e 

tempo em que decorre. Por isso, em seguida ir-se-á descrever o concelho em que se insere 

a Escola Dr. Manuel Gomes de Almeida, Espinho. 

 

1. O Concelho de Espinho 

A cidade de Espinho é composta, hoje em dia, por mais de trinta mil habitantes, 

número avultado se tivermos em consideração que a população “apenas” começou a fixar-

se neste concelho por volta de 1776. Outrora habitada maioritariamente por pescadores 

pobres, Espinho, que pertence ao distrito de Aveiro, viu grande parte das suas habitações 

serem adquiridas por famílias de grandes posses financeiras, o que possibilitou a reforma 

e melhoramento da costa balnear da cidade, tornando-a assim conhecida como uma das 

melhores zonas balneares a Norte do país. O concelho divide-se ainda em cinco 

freguesias: Vila de Anta, Espinho, Guetim, Paramos e Silvalde.  

Autointitulada de cidade moderna, Espinho acolhe, anualmente, milhares de 

visitantes (sejam estrangeiros ou nacionais) que dividem as suas escolhas entre a zona 

balnear da cidade e a zona de jogo, de onde se destaca o Casino.  

Seria errado, no entanto, ter em consideração a cidade de Espinho como um mero 

ponto turístico, constituído apenas por zonas turísticas. Pelo contrário, Espinho oferece 

aos seus habitantes e visitantes as mais diversas infraestruturas para que se possa 

desenvolver tanto o desporto como a cultura. Exemplo do investimento que foi e é feito 

a nível da promoção do desporto é o facto de Espinho já ter sido anfitriã de uma das 

principais competições de voleibol de praia a nível nacional. No que diz respeito a 

infraestruturas desportivas, Espinho é detentora do campo de golfe mais antigo da 

Península Ibérica e possui, entre outros, um complexo de ténis, um complexo de hipismo, 

várias piscinas e uma Nave Polivalente, um espaço pensado exclusivamente para acolher 

diversos espetáculos, não só desportivos como culturais. 
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A nível da promoção cultural, é importante salientar o Centro Multimeios, 

inaugurado em 2000, cuja localização é próxima da Escola Dr. Manuel Gomes de 

Almeida (que abre o seu espaço a múltiplas atividades de caráter lúdico e pedagógico e 

que tem como principal objetivo a promoção de eventos culturais e ações de ensino), o 

Museu Municipal (e o Fórum de Arte e Cultura que o integra), o auditório de Espinho e 

ainda as mais diversas atividades que são organizadas pela cidade: o Festival 

Internacional de Música; os Desfiles Etnográficos, o Festival de Cinema de Animação e 

o Festival de Folclore, entre outros.  

No que concerne a intervenção da Câmara Municipal de Espinho no panorama 

educativo, constatou-se que esta se empenha verdadeiramente em ajudar as escolas do 

concelho a atingir patamares de qualidade superiores, disponibilizando meios de 

viabilização, como foi o caso do apoio prestado à organização da Semana da Francofonia 

(2015) e à projeção de filmes no Centro Multimeios, ambas estas atividades integradas 

no projeto cultural que a Escola Dr. Manuel Gomes de Almeida dinamiza todos os anos. 

A ESMGA promove frequentemente visitas de estudo com os alunos, no âmbito 

das matérias lecionadas. No que diz respeito à disciplina de Português, procurou-se criar 

pontes entre passado e presente e suscitar o interesse pela relação da literatura com os 

espaços e as cidades. 

 

2. A Escola 

A Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida (ESMGA) insere-se no 

Agrupamento de Escolas com o mesmo nome (AEMGA), agrupamento constituído 

apenas em 2012 e que foi o resultado de uma fusão da Escola n.º 2 de Espinho com a 

Escola Secundária Doutor Manuel Gomes de Almeida e o Agrupamento de Escolas 

Domingos Capela. Atualmente, o AEMGA divide-se pelas várias freguesias do concelho 

de Espinho, que até ao ano letivo de 2014/2015 era composto por um aglomerado de nove 

escolas. Contudo, perante a dispersão de escolas do 1.º ciclo nas freguesias de Silvalde e 

Paramos, no ano letivo de 2014/2015 o número de escolas foi diminuído para apenas 

cinco, de forma a gerir de melhor modo as instalações e o orçamento disponível.  
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Tendo como principais princípios a exigência, o trabalho, o rigor, a transparência, 

o respeito, a igualdade de direitos e oportunidades, a aposta na solidariedade, na 

participação democrática, na formação cívica e na promoção da responsabilidade, o 

AEMGA tem vindo, ao longo dos anos, a apostar numa premissa que tem como objetivo 

principal atingir resultados de excelência por parte dos alunos que o englobam, não 

apenas a nível das classificações obtidas, mas também a nível da formação pessoal, 

cultural e cívica da sua população estudantil. O objetivo do AEMGA é também o de fazer 

subir a posição das suas escolas no ranking nacional, o que tem sido alcançado, visto que, 

se tivermos em conta as médias dos dez melhores resultados das disciplinas de Português, 

Matemática A e Física e Química, verifica-se que as mesmas melhoraram: passaram de 

16,6; 18,6 e 16,5 respetivamente, em 2012/2013, para 17,6; 18,8 e 16,6 em 2013/2014. 

De modo a ajudar os alunos e a prepará-los da melhor forma para os exames nacionais, a 

ESMGA disponibiliza ainda uma carga horária alargada (de cariz obrigatório) nas 

disciplinas abrangidas por exame nacional. 

Ao longo dos últimos anos (entre 2008 e 2009), o agrupamento tem melhorado as 

suas instalações e equipamentos: todas as salas estão equipadas com quadro interativo, 

computador e projetor, sobretudo por a escola ter sido alvo das intervenções realizadas 

pela empresa “Parque Escolar”. Tais equipamentos permitem levar para as aulas filmes, 

vídeos, links da internet com conteúdos autênticos, fundamentais para dar cumprimento 

aos objetivos que nos propusemos para o nosso projeto de investigação-ação: surpreender 

os alunos com situações diversificadas de níveis e registos de língua, sobre os quais eles 

ainda não haviam refletido e para os quais era fundamental interiorizarem situações e 

reações.  

A escola sede onde se realizou o nosso estágio e se desenvolveu este projeto de 

investigação-ação tem uma área com cerca de 20000 m², possuindo os alunos espaços e 

equipamentos novos e modernos, que proporcionam um bom ambiente de trabalho e de 

socialização, que favorece o processo de ensino-aprendizagem.  

Apesar do claro melhoramento das infraestruturas do AEMGA, não se verificou 

um aumento da população discente, observando-se, pelo contrário, uma ligeira 

diminuição, atribuível, certamente, às condições sociodemográficas que se vivem em 
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Portugal, nomeadamente o aumento da taxa de envelhecimento e a diminuição da taxa de 

natalidade.  

 No que à oferta formativa diz respeito, a ESMGA é constituída pelo Ensino 

Básico (2º e 3º ciclo e diversos cursos de Educação e Formação) e Secundário (cursos 

científico-humanísticos e profissionais), situação que coloca a escola num patamar de 

exigência grande, perante os desafios que uma tão diversa população estudantil sempre 

acarreta. 

2.1. Visitas de Estudo 

Após cerca de onze meses a estagiar na Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de 

Almeida e de presenciar a atmosfera educativa que a envolve, podemos afirmar que esta 

instituição tenta, dentro das suas possibilidades, proporcionar aos seus alunos um ano 

letivo o mais agradável e atrativo possível, marcado por desafios e por descobertas.  

Cientes do grande stress a que os alunos do 12.º ano estão sujeitos, devido aos 

exames nacionais que são determinantes para a entrada no ensino superior, a direção da 

escola e o professor António Salvador, professor de Português orientador do estágio, 

uniram-se para organizar várias atividades no exterior, das quais se destacam as duas idas 

a Lisboa, numa tentativa de conciliar lazer com aprendizagem. 

A primeira visita de estudo teve como objetivo conhecer o Palácio Nacional de 

Mafra e o convento adjacente, em torno do qual se centrava toda a intriga do Memorial 

do Convento, de José Saramago. A visita foi realizada no segundo período, momento em 

que se estudava esta obra de Saramago. Desta forma, os alunos puderam reviver algumas 

passagens de Memorial do Convento e perceber mais diretamente o que a edificação do 

monumento representou para a sociedade portuguesa de então, ao mesmo tempo que 

respiravam o clima em que Saramago se refugiou para escrever esta obra e reconstituir os 

fundamentos históricos da sua ficção. 

A segunda visita teve a duração de dois dias e decorreu a 26 e 27 de maio de 2015. 

Esta visita teve um caráter mais descontraído, pois encontrávamo-nos em final de ano 

letivo e o propósito da viagem era o de fazer relaxar os alunos, poucas semanas antes da 
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realização dos exames nacionais, aproveitando, no entanto, para lhes mostrar a Lisboa 

queirosiana, que descobriram literariamente n’Os Maias, de Eça de Queirós.  

2.2. Olimpíadas de Francês 

De modo a promover a língua francesa (no AESMGA os alunos do ensino básico 

têm a possibilidade de escolher entre o Espanhol e o Francês), é realizado todos os anos 

um concurso intitulado “Olimpíadas de Francês”, que consiste em provas de Francês que 

têm como objetivo premiar os melhores alunos de Francês do agrupamento, assim como 

incentivar todos os outros a participar. Um aluno que integrava a turma em que se realizou 

o projeto de investigação-ação (8.º2) foi premiado com o terceiro lugar. Para ajudar à 

organização do concurso, foi pedido aos professores estagiários que supervisionassem 

algumas provas. 

2.3. Semana da Francofonia 

A semana da Francofonia decorreu entre 13 e 21 de março e teve como principal 

objetivo a divulgação da língua e cultura francesas. Para tal, foram organizadas diversas 

atividades, tal como idas ao cinema, ementas francesas na cantina escolar e ainda uma 

festa de encerramento. Gostaríamos de dar destaque à projeção de dois filmes 

francófonos, que se realizou no centro Multimeios, disponibilizado pela Câmara 

Municipal. Foi dever dos professores estagiários acompanhar as turmas na deslocação da 

escola até ao centro Multimeios e manter a ordem no mesmo, de forma a evitar 

comportamentos excessivos por parte dos alunos.  

Um dos filmes projetados foi Titeuf, le film, um filme destinado aos alunos mais 

jovens. Outro filme projetado foi Belle et Sébastien, que conta a história de uma aldeia 

pacífica que é invadida por alemães e que tem como heróis duas personagens 

improváveis: Sébastien um jovem rapaz, e a sua amizade com Belle, uma cadela gigante 

que aterrorizava os aldeães. É importante anotar que as atividades correram dentro da 

normalidade e que estas foram bem planeadas pela organização responsável e mostraram-

se úteis nas aulas de Francês: os alunos gostaram dos filmes e fizeram um resumo oral na 

sala de aulas. O filme de Titeuf serviu ainda para dar a conhecer aos alunos uma figura da 

cultura francófona juvenil e assim alargar o seu leque cultural. 
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Pelo exposto se pode ver de que forma esta Escola está apetrechada do ponto de 

vista material, técnico, profissional e humano e, ainda, bem articulada com o meio 

envolvente e as suas instituições, sendo, por isso, recetiva a projetos e a atividades que 

promovam experiências diversas que motivem e dinamizem o clima de ensino-

aprendizagem. 
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Capítulo II – Estratégias didáticas e sua aplicação nas aulas de língua 

materna 

 

1. Apresentação da turma 

Ao núcleo de estágio de 2014/2015 foram disponibilizadas duas turmas de 

Português do 12.º ano de escolaridade: a do 12.º1 e a do 12.º2. O projeto de investigação-

ação que aqui apresentamos incide sobre a turma do 12.º2. Esta turma frequenta o curso 

científico-humanístico, mais especificamente na área das ciências. Era um grupo de vinte 

e dois alunos, constituído por dezanove rapazes e apenas três raparigas.  

O facto de esta turma ser constituída maioritariamente por rapazes, aliado à 

circunstância de quererem todos seguir uma carreira na área das ciências e de não deterem 

grandes hábitos de leitura, poderia ter levado a que a turma não mostrasse o interesse 

desejado nas aulas de Português. Contudo, por ser uma das turmas de excelência da escola 

em questão, os alunos demonstraram ser produtivos ao longo do ano, o que se refletiu na 

média geral da turma, tanto na disciplina de português como nas outras. 

Consideramos que o grau de escolaridade do agregado familiar dos alunos tem 

influência no registo de língua que eles utilizam. Para esta turma, apurou-se que 10% dos 

avós dos alunos não possuem qualquer grau de escolaridade e que a maior parte dos avós 

(56%) possui apenas o 1.º ciclo do ensino básico. Cerca de 5% concluiu o 3.º ciclo do 

ensino básico, enquanto 10% ficou-se pelo ensino secundário. É interessante notar que 

encontramos alguns avós que possuem uma licenciatura (17%) e mesmo alguns (2%) com 

o grau de mestre. 

Relativamente aos pais, todos eles exibem um grau de escolaridade razoável. 

Começando pelas mães, o grau de habilitações mais baixo que encontramos é o 2.ºciclo 

do ensino básico, que engloba 31% delas. O 3º ciclo habilitou 19% das mães, enquanto 

11% concluiu o ensino secundário. Das mães dos alunos desta turma, 38% frequentou o 

ensino superior: 4% têm o bacharelato, outras 4% fizeram um mestrado e a grande maioria 

(27%) uma licenciatura. 
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No que diz respeito aos pais, também se nota uma grande percentagem (31%) dos 

que frequentaram o ensino superior: 27% possuem uma licenciatura e os outro 4% o 

bacharelato. A restante percentagem divide-se pelos outros graus de ensino não superior. 

É importante realçar que a maior parte dos que não frequentaram o ensino superior 

ficaram com o ensino secundário. 

A nível de empregos, apenas foi detetado um pai e duas mães desempregados. De 

resto, encontra-se uma grande variedade de empregos tais como barbeiros, papeleiros, 

engenheiros, arquitetos, professores, costureiras, cabeleireiras e advogadas. 

 

Figura 1- Profissão: pai 
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Figura 2- Profissão: mãe 

Se tivermos em conta as profissões da maioria dos pais, podemos perceber a razão 

de uma grande parte dos alunos almejar frequentar cursos universitários que têm média 

de entrada elevada: muitos deles afirmaram querer estudar engenharia nas melhores 

universidades do país.  

Alguns alunos confidenciaram que a pressão por parte dos pais para que entrem 

em universidades conceituadas é constante, pelo que nos apercebemos que é importante 

para os alunos manter a média alta, o que se notou na preocupação que tinham em 

preparar-se para o exame nacional. Na verdade, o facto de a escola querer subir nos 

rankings nacionais influenciou as unidades lecionadas pelos professores estagiários: 

algumas das aulas de que dispusemos tiveram de ser ajustadas a resumos da matéria a 

estudar para o exame nacional. 

Falta ainda frisar que estas turmas do 12.º ano mostraram um espírito cooperativo, 

não apenas para com os professores mas também entre os próprios alunos, o que facilitou 
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o projeto de investigação-ação e transformou as aulas em momentos agradáveis. Tal 

cooperação estendeu-se ao comportamento dos alunos que, na grande maioria, mostrou 

ter obtido a maturidade expectável de jovens prestes a entrar no ensino superior.  

A idade dos professores estagiários parecia constituir uma dificuldade para que os 

alunos os respeitassem como professores, visto terem apenas cerca de seis anos de 

diferença, contudo, com o desenrolar dos quase vinte blocos de aulas de noventa minutos 

a que assistimos, tal evidência foi-se dissipando, pelo que se procedeu a um clima de 

aulas harmonioso e propício ao desenvolvimento tanto da empatia entre os professores e 

os alunos como da lecionação dos conteúdos programados. 

 

2. Diagnose 

De forma a analisar os alunos que constituíam a turma do 12º ano, os professores 

estagiários anotaram, através de observação direta das aulas do professor orientador, as 

suas principais dificuldades e facilidades. 

Ao longo do ano, os alunos tiveram de fazer, para as aulas do professor orientador, 

apresentações orais de cinco minutos sobre os mais diversos assuntos, que constituíam 

sempre o início de cada aula. No segundo período, cada um deles apresentou um capítulo 

do Memorial do Convento de José Saramago e, no terceiro, fizeram apresentações orais 

sobre temas polémicos da atualidade, como, por exemplo, sobre o aborto. Estas 

apresentações permitiram aos professores estagiários anotar as principais dificuldades 

que os alunos manifestavam na produção oral. Conseguiu-se apurar que uma das maiores 

dificuldades dos alunos desta turma residia precisamente na produção oral de enunciados. 

Quando confrontados num debate ou quando lhes era solicitada a interpretação de textos 

poéticos, como Os Lusíadas, os alunos expressavam um certo embaraço em falar e, 

mesmo, em ler. Fosse por falta de estruturação mental, por desconhecimento das palavras 

lidas ou por mera falta de hábito de se expressarem de forma consistente numa situação 

formal, a verdade é que muitos alunos não apresentavam o nível de língua desejável para 

a produção oral e descodificação escrita expectável num 12.º ano.  
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A nível da leitura em voz alta, eram constantes, pelo menos na poesia, as falhas a 

nível de entoação, intensidade e ritmo, próprias de quem não está habituado a ler textos 

com um registo mais elaborado. Quanto à leitura de prosa, como, por exemplo, no 

Memorial do Convento, os erros tornaram-se mais evidentes na falta de vocabulário e na 

dificuldade em “descodificar” o tipo de escrita de José Saramago, o que se repercutia na 

leitura e na compreensão do texto. A leitura deste texto era ainda mais marcada por 

hesitações e por um ritmo sublinhado por pausas desconfortáveis, que revelavam o 

desconhecimento e a dificuldade em contornar as dificuldades inerentes à forma peculiar 

de escrita do nobel português. À dificuldade de leitura prendia-se ainda a dificuldade em 

descodificar o léxico: desprovidos de curiosidade de natureza linguística, os alunos 

desconheciam muitas palavras e não tinham curiosidade em saber o seu significado, 

apenas esperavam passivamente que o professor lhes fornecesse a informação.  

Esta dificuldade na leitura arrastava-se à compreensão do próprio texto. Foi 

apurado que a maioria dos alunos não leu a obra na íntegra, tendo recorrido a resumos 

dos capítulos disponíveis em linha para a estudar, pelo que se tornou compreensível a 

razão pela qual muitos ainda não conseguiam adaptar a sua capacidade leitora ao estilo 

marcado por falta de pontuação.  

Quanto à produção oral, através da análise das apresentações efetuadas pelos 

alunos, bem como do levantamento de algumas frases proferidas num debate realizado 

no primeiro período numa das aulas lecionadas por mim, foi possível elaborar um corpus 

que sintetiza as dificuldades dos alunos no capítulo da expressão oral, ao mesmo tempo 

que revela os seus problemas a nível do registo utilizado. De facto, encontraram-se 

múltiplas marcas informais que não condiziam com o registo esperado. Deste modo, 

passamos a sublinhar as principais dificuldades e desajustamentos verificados ao nível do 

registo formal: 

a) Dirigir-se ao professor por “ ’Stor ” ou tratá-lo por “Você” 

i. “Como é que se chamava a aldeia stor?” 

ii. “Ó ‘stor pode vir aqui?” 

iii. “Ó Professor, você sabe que não temos tempo para isso.” 
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b) Utilização excessiva de “tipo”, sem ser com o valor linguístico codificado pelo 

dicionário ou pela gramática:  

i. “No início… tipo…ele no início não começa a descrever a procissão 

ou assim?” 

ii. “Isso não é, tipo, como naqueles países em que as mulheres não podem 

conduzir?” 

iii. “A poesia é tipo (…) uma escrita sobre uma coisa que vai na mente” 

 

c) Uso excessivo de bordões linguísticos como “pronto” e “então” e eliminação 

familiar/popular da primeira sílaba nas formas verbais do verbo estar: 

i. “Então (…) ele tava a chegar …” 

ii. “Então (…) tiveram à conversa …” 

iii. “Então (…) eu vou falar do terceiro capítulo” 

iv. “Então (…) neste capítulo Baltasar Sete Sóis reencontra João Elvas 

(…) e então pronto (…) ele fica a ouvir histórias que contavam” 

 

d) Léxico inadequado, com uso de palavras e expressões pouco específicas, 

passepartout: 

i. “Eles gostam é de fumar umas coisinhas” 

ii. “O ‘stor já sabe que essas cenas são sempre difíceis de acontecer” 

 

e) Conectores discursivos muito próximos da narrativa, inadequados a resumos 

ou sínteses e sínteses: 

 

i. “Então (…) nós na aula passada falámos sobre a inquisição, lemos um 

texto sobre isso e o professor fez uma apresentação. E é isto” 

 

d) Utilização de um registo inadequado ao contexto da sala de aula: 

 

i. Aquando de um debate: “Isso é bué injusto para as mulheres”  

 

Como se pode observar nos exemplos anotados a partir de aulas a que assistimos, 

verifica-se que alguns destes alunos, apesar de estarem a concluir o secundário e de 
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estarem prestes a entrar na universidade, continuam com um discurso marcado pela 

excessiva simplicidade, pela falta de elaborações discursivas subtis, onde nada se 

questiona ou problematiza e onde os conectores que exprimem vários pontos de vista 

sobre a matéria estão totalmente ausentes. Deste desajuste entre o real e o desejável 

resultam erros ou falhas na organização discursiva, que acarretam uma clara diminuição 

da capacidade e da competência comunicativas. A escassa variação lexical impedirá estes 

alunos de “aguentarem” a exigência da interpretação de várias tipologias discursivas na 

Universidade, principalmente o registo científico e o literário. Já para não falarmos da 

incapacidade de acederem às subtilezas dos discursos políticos, por onde poderiam viver 

uma cidadania mais responsável e ativa. 

 Apesar de tudo, alguns alunos demonstram possuir um vocabulário rico e 

capacidade de fazer construções frásicas complexas que se adequavam ao registo 

caraterístico de um debate. Mas a maior parte da turma parecia ainda não ter evoluído 

nesse aspeto. Os alunos inseriam-se muitas vezes, mesmo em debate, num nível 

linguístico que se afasta cada vez mais do padrão para se tornar mais próximo do popular-

calão.  

Os hábitos de leitura relacionam-se umbilicalmente com o leque vocabular que os 

alunos exibem, assim como com a capacidade que têm para discursar e argumentar. De 

facto, os alunos preencheram um inquérito3 que preparámos, que tinha como objetivo 

verificar quais os hábitos de leitura que tinham. 

Em resposta à pergunta “O que significa para ti ler?”, a maior parte (52%) dos 

alunos desta turma considera a leitura como um passatempo não diferente de outro 

qualquer. A maior parte dos restantes vê no ato de ler uma obrigação que lhes é imposta. 

O facto de esta turma ser do agrupamento de ciências pode justificar que apenas 6% dos 

alunos tenham respondido que a leitura é um prazer. Apenas com esta questão já nos é 

dada uma perceção da falta de hábitos e leitura que abunda entre os alunos do ensino 

secundário. Em resposta à pergunta “Em casa, quem consideras ter hábitos de leitura?”, 

44% dos alunos respondeu que era a mãe. Os restantes discentes dividem-se entre os que 

                                                 

3 Ver Anexo 18. 



 

50 

  

afirmam ser o irmão que possui hábitos de leitura e os que dizem que ninguém em casa 

costuma ler.  

Quanto aos próprios alunos, relativamente à questão “Tens o hábito de ler obras 

literárias que não estejam incluídas no contexto escolar?”, a grande maioria (65%) 

respondeu que não, enquanto os restantes afirmaram que sim. Relativamente ao tipo de 

leitura que praticavam, as revistas, os jornais (que se dividem pelos diários e pelos 

semanários) e os livros policiais formam os três tipos preferidos dos estudantes, enquanto 

os menos escolhidos são a poesia e as biografias.  

Os alunos que têm o hábito de ler dizem que o fazem maioritariamente (57%) por 

prazer, enquanto os restantes dizem fazê-lo por dever escolar. Com estas percentagens 

apercebemo-nos, uma vez mais, que a escola detém um papel fulcral no incentivo à 

leitura. Esta turma está prestes a terminar o ensino secundário e os seus alunos seguirão 

os seus estudos na universidade, em cursos caraterizados pelas ciências exatas, onde não 

existe lugar para a literatura. Pode prever-se que estes discentes, enquanto adultos e 

integrantes da sociedade, não terão o hábito de ler. Como já foi dito, é o dever da escola 

fomentar nos alunos o gosto pela leitura, de modo a que possam experienciar não só 

emoções a que nunca teriam acesso na sua totalidade, por muitos anos que vivessem, mas 

também porque através da leitura são confrontados com uma variedade discursiva 

diferente da dos seus meios de origem, onde a cultura e a leitura não constituem um 

hábito.  

Os que afirmam não ter o hábito de ler justificam-se afirmando que preferem 

outras atividades (73%) e que os livros não são devidamente apelativos. Nenhum dos 

alunos apontou como causa para a pouca leitura que fazem o preço dos livros nem a 

dificuldade em aceder a livros. Estas respostas mostram-nos que os alunos, se assim o 

quisessem, tinham acesso a textos literários. Não sendo por razões monetárias, deduz-se 

que a maioria destes discentes não lê por opção e que essa opção pode ter na base o 

desconforto causado pela leitura, uma vez que a sua bagagem linguística lhes cria uma 

barreira de compreensão que eles nem sequer consciencializam ou verbalizam. A maioria 

dos alunos (cerca de 70%) afirmou ler menos de uma hora por dia, embora um pouco 

mais de metade da turma tivesse respondido que, se tivesse oportunidade, leria com mais 

frequência.  
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Finalmente, a maior parte dos alunos não atribui aos seus escassos hábitos de 

leitura grande importância no que toca à influência que tal facto pode ter no seu percurso 

académico, ou seja, na sua maioria, os estudantes estão convictos de que não ter qualquer 

hábito de leitura não prejudica as suas performances académicas. Contudo, encontramos 

alguns alunos (45%) que consideram que os seus hábitos de leitura beneficiaram o seu 

percurso académico. Cinco dos sete alunos que tinham respondido afirmativamente à 

pergunta “Tens o hábito de ler obras literárias que não estejam incluídas no contexto 

escolar?” consideram que tal hábito tem uma influência positiva nos resultados escolares. 

A análise dos questionários foi útil para demonstrar que, de facto, os alunos carecem de 

hábitos de leitura e que não dão à leitura a devida importância que esta merece, havendo 

alunos que acreditam que não ter o hábito de ler beneficia o seu percurso académico. Mas 

foi sobretudo, para nós, uma explicação para as práticas linguísticas desajeitadas e 

desajustadas dos vários contextos de comunicação. 

A partir da análise efetuada às aulas lecionadas pelo professor orientador e do 

preenchimento dos inquéritos, verificamos que, de facto, os alunos têm poucos hábitos de 

leitura e que essa falta de hábitos se reflete na forma como abordam um texto, seja ele 

literário ou não. Se, face a textos literários, a dificuldade de interpretação provinha da 

escassez vocabular e de um apetrechamento sintático absolutamente rudimentar, em 

textos não literários a retenção da informação fundamental mostrou ser a principal 

dificuldade que pode ter na base exatamente as mesmas causas.  

Estas dificuldades, aliadas aos problemas de produção oral já assinalados fazem-

nos crer que o desenvolvimento e aprofundamento do estudo dos registos de língua é 

imperativamente necessário para as ultrapassar. Assim, as estratégias a seguir com esta 

turma no âmbito deste projeto de investigação-ação passaram por colmatar as fraquezas 

apresentadas pelos alunos, alargando o seu vocabulário e tornando-os sensíveis às noções 

de registo e ao permanente câmbio linguístico que um falante é levado a produzir no seu 

ato de comunicação, escrita ou oral, com vista a uma competência linguística, como limiar 

para outras competências várias. 
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3. Estratégias 

De modo a apurar as principais e reais dificuldades que os alunos apresentavam 

na disciplina de Língua Portuguesa, procedeu-se inicialmente ao preenchimento de um 

inquérito4 que se dividiu em duas partes: a primeira abordava, justamente, as dificuldades 

dos alunos na disciplina e a segunda ambicionava saber qual o registo de língua utilizado 

pelos discentes em contexto familiar e em contexto não familiar. Era ainda nossa intenção 

saber se os alunos davam importância a uma correta expressão oral no seu futuro enquanto 

profissionais na área das ciências. 

Assim, em relação às dificuldades sentidas na disciplina de Português, a maioria 

dos alunos afirmou que a gramática era a matéria que lhes causava mais problemas. 

Contudo, em segundo lugar, a opção que mais foi assinalada foi a da “interpretação e 

compreensão de texto”. Em terceiro lugar, surgiram as dificuldades na conjugação de 

verbos, empatadas com a vergonha de falar em público. O desagrado pela matéria e a 

dificuldade em compreender palavras difíceis também tiveram um peso significativo na 

opinião dos alunos, para explicar o insucesso na disciplina. 

 Como principal causa dessas dificuldades, e entre as opções disponíveis, os 

alunos destacaram a falta de agrado pela matéria e o pouco estudo que efetuavam. Em 

segundo lugar, destaca-se o desagrado pela disciplina (com 12%) e, por fim, a pouca 

atenção que os alunos prestam nas aulas de Português.  

Os alunos assumem que estas dificuldades afetam as outras disciplinas, pelo que 

47% deles, em resposta à questão sobre a influência das dificuldades do Português nas 

outras disciplinas, afirmou que os obstáculos encontrados em Português se refletem na 

compreensão de enunciados de testes ou fichas de trabalho das outras disciplinas. Em 

segundo lugar aparece a opção “produção de textos sobre a matéria” e, em terceiro lugar, 

foi assinalado por 12% dos alunos que esses obstáculos dificultam também a 

compreensão da matéria. 

No que diz respeito às estratégias que os alunos achavam serem úteis para 

ultrapassar as dificuldades referidas, a maioria dos alunos (35%) assinalou a opção 

                                                 
4 Ver Anexo 17. 
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“escrita de texto livre”. Em segundo lugar, encontramos a “leitura de livros” como uma 

solução que os alunos, na sua maioria, sabiam que deveriam implementar, mas que, por 

uma razão ou por outra, não o faziam. A fechar o pódio das estratégias mais escolhidas 

pela turma surge a opção “exercícios de gramática”, com 16% dos alunos a assinalarem 

este método. A escolha desta estratégia prende-se com o facto de que muitos alunos 

tinham escolhido como uma das principais dificuldades em Língua Portuguesa a 

gramática em geral. As opções menos escolhidas foram a “utilização de fichas de 

trabalho”, a “repetição da matéria” e o “aperfeiçoamento e expansão de texto”. Das 

respostas a esta questão podemos depreender várias conclusões. Em primeiro lugar, que 

não têm grande capacidade para serem eles a escolher os caminhos, uma vez que 

descartam as estratégias de que menos gostam ou que insistem no aperfeiçoamento, que 

é sempre uma tarefa morosa e exigente. Mas, apesar de tudo, a sua experiência de alunos 

e de estudantes já lhes permitiu intuir a importância da prática da escrita (nem que seja 

em texto livre) e a importância de ter hábitos de leitura mais assíduos. Apesar de no 

questionário anterior 65% da turma admitir não ler obras literárias que não estivessem 

incluídas no contexto escolar, os alunos entendem que deveriam investir mais em 

exercícios de produção e compreensão escrita. 

Desta forma, e sem perder de vista a consciência da necessidade de os familiarizar 

com os conceitos e práticas dos níveis e registos de língua, pensou-se em estratégias 

diversificadas que tiveram o objetivo de, em primeiro lugar, fazer os alunos perceber que 

a língua é mutável e de, em segundo lugar, os dotar de ferramentas para que possam 

escrever, falar e ler melhor. Assim, as atividades lecionadas ao longo do ano letivo 

visaram conciliar o programa instaurado com o estudo dos vários registos linguísticos. 

Das várias estratégias utilizadas devemos realçar 1) a exploração de provérbios e de 

expressões populares a propósito do estudo da peça Felizmente Há Luar!; 2) Neste 

mesmo ponto do programa, e a propósito da denúncia de problemas sociais e políticos, 

utilizaram-se canções de Zeca Afonso que contivessem o registo popular; 3) 

Visionamento do documentário: Portugal, Um Retrato Social, com vista a apresentar um 

exemplo de uma boa exposição oral caraterizada pelo vocabulário rico e pela 

complexidade discursiva; 4) Elaboração de um dicionário “pessoano”; 5) Elaboração de 

debates; 6) Treino de apresentações orais; 7) Aula específica de estudo dos vários registos 

8) Treino de composições escritas. 
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A segunda parte do questionário foi preenchida no final do ano letivo, pois 

tencionava saber se os alunos tinham tomado consciência, ao longo do ano letivo, da 

importância da variação dos registos de língua e do modo que eles os usavam. Era ainda 

interessante saber se as estratégias utilizadas teriam ido ao encontro do que os alunos 

esperavam. Quando confrontados com a pergunta “Que tipo de registo de língua utilizas 

em família?”, metade da turma disse utilizar o registo corrente. A outra metade da turma 

dividiu-se pelo calão (17%), familiar (17%), gíria (11%) e popular (17%). Quando a 

mesma questão é utilizada para saber que registo utilizam no círculo de amigos, as 

respostam mudam drasticamente: a grande maioria (57%) da turma diz utilizar o calão, e 

os restantes dividem-se entre o registo corrente (37%) e o registo popular (10%). Nesta 

questão, nenhum dos alunos referiu utilizar a gíria ou o registo familiar com os amigos. 

Ainda no contexto dos registos de língua, perante a questão “Consideras conseguir 

utilizar um tipo de registo de língua elevado, se assim o quiseres?”, 61% dos alunos 

respondeu afirmativamente. Os restantes 39% admitem ainda não conseguir atingir um 

registo de nível elevado, se confrontados com uma situação que o requeira. No entanto, 

apesar da ainda alta percentagem de alunos que dizem não conseguir utilizar um elevado 

registo de língua, a totalidade dos alunos respondeu afirmativamente à questão “Tentas 

adequar o teu registo à situação comunicacional?”, o que nos leva a concluir que, não 

obstante o facto de os alunos terem a noção das suas dificuldades na utilização de um 

registo formal, a totalidade da turma tenta adaptar o seu discurso à situação de 

comunicação em que se insere. De facto, pudemos verificar que em situações que 

requeriam a utilização de um registo formal (como nos debates efetuados nas aulas), 

muitos foram os alunos que tentaram encontrar um léxico mais rico e apresentar um 

discurso mais complexo. Contudo, muitos deles deparavam-se com dificuldades em fazê-

lo, o que resultava num discurso inseguro e com falta de assertividade.  

No que toca ao leque vocabular dos alunos, somente 22% da turma assumiu 

possuir um vocabulário limitado, enquanto os restantes 78% responderam negativamente 

à questão “Julgas que possuis um vocabulário limitado?”. Ainda assim, apesar da maior 

parte dos alunos não achar que possui um vocabulário limitado, a maior parte deles afirma 

que poderia melhorar a competência comunicativa. De facto, à questão “Julgas que podias 

fazer algo de diferente para melhorar a produção oral e escrita?”, 61% afirmou que sim, 

enquanto apenas 39% respondeu negativamente. Aos alunos que responderam que 
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poderiam fazer algo de diferente a esse respeito foi perguntado o que fariam. A maioria 

dos alunos (72%) escolheu a opção “Ler mais jornais e revistas”. Em segundo lugar ficou 

a opção “Treinar a escrita”, com 21% das escolhas e, por fim, “Assistir a debates” apenas 

7%. De referir que nenhum aluno escolheu a opção “Outras”. Estas respostas vêm mais 

uma vez demonstrar que os alunos atribuem à leitura e à escrita a sua devida importância, 

apesar de não aplicarem tais estratégias no seu quotidiano. 

Finalmente, face à questão “Saber expressar-se corretamente será, na tua opinião, 

uma mais-valia no teu futuro profissional?”, a esmagadora maioria dos alunos respondeu 

que sim, enquanto apenas 11% respondeu negativamente. Ainda no mesmo questionário, 

foi-lhes pedido que justificassem a razão de considerarem que uma correta expressão oral 

era essencial no futuro profissional. Obtiveram-se respostas interessantes, das quais 

destacamos: 

“É essencial a comunicação para a realização de projetos entre os colegas de 

trabalho.” 

“ É importante saber se expressar quando comunicamos com os outros.” 

“É fundamental para exprimir qualquer que seja uma ideia corretamente seja num 

posto de emprego, etc.” 

“Independentemente do futuro que eu venha a ter, é essencial que me saiba 

expressar corretamente com vista a conseguir relacionar-me melhor com os outros tanto 

ao nível pessoal como profissional.” 

“Temos de nos adaptar às situações e pessoas. Não podemos falar com o nosso 

chefe como com um amigo.” 

“A forma como comunicamos influencia o modo como as outras pessoas olham 

para nós.” 

Das respostas obtidas neste inquérito podemos extrair várias conclusões. Os 

alunos têm consciência das suas principais dificuldades na disciplina de Português e 

também dos fatores que as causam. Têm ainda a noção de qual o tipo de estratégias a 

seguir para ultrapassá-las, elegendo a escrita de texto livre e a leitura como os dois 
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principais métodos para o conseguir. Não tiveram ainda, no entanto, oportunidade de 

aplicar tais estratégias de forma consistente ao longo do seu percurso escolar, pelo que 

tais dificuldades foram sendo encobertas e não solucionadas. Em segundo lugar, na 

segunda parte do questionário, percebeu-se que os alunos adquiriram a consciência de 

que a língua é mutável e de que devem utilizá-la diferentemente conforme a situação em 

que estão inseridos, mas que ainda têm dificuldade em fazê-lo em situações concretas. 

 

4. Aplicação das estratégias 

 

4.1. Elaboração de um “dicionário pessoano” 

Aquando da segunda unidade lecionada pelos professores estagiários, procedeu-

se à elaboração de um dicionário que contivesse as palavras consideradas difíceis, 

presentes na poesia de Fernando Pessoa, que tivessem sido encontradas até então. Na 

unidade 0, os professores estagiários deram uma aula de quarenta cinco minutos que 

serviu de introdução a Fernando Pessoa ortónimo. Na unidade seguinte, a primeira 

avaliada, Fernando Pessoa ortónimo continuou a ser analisado e, na segunda unidade 

didática avaliada, coube-nos analisar poemas de um heterónimo do poeta português: 

Álvaro de Campos.  

Ao longo das aulas lecionadas, foram tomadas notas das palavras que os alunos 

tinham dificuldade em ler e aquelas de que desconheciam totalmente o significado, como 

por exemplo: gládio, sidéreo e convalescer. Desta forma, o professor estagiário elaborou 

um dicionário5 que foi entregue posteriormente aos alunos. 

O objetivo desta atividade consistiu, em primeiro lugar, em levar os alunos a 

consciencializarem-se de que o vocabulário que possuem é, de facto, limitado, pois em 

muitas ocasiões, quando questionados se tinham percebido a totalidade de um poema, a 

maioria dos alunos respondia que sim, mas, se confrontados com o significado de uma 

palavra difícil, não sabiam parafrasear o seu raciocínio, o que lhes restringia o 

                                                 
5 Ver Anexo 1. 
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entendimento que tinham afirmado ter. Em segundo lugar, era esperado que os alunos não 

tivessem dúvidas na interpretação dos poemas de Fernando Pessoa e que conhecessem 

“quase” todas as palavras difíceis do universo pessoano, imprescindíveis para uma 

exposição crítica e amadurecida sobre o poeta e a sua obra. Notou-se que os alunos 

reconheceram a utilidade do dicionário, pois utilizaram-no mesmo nas aulas do professor 

orientador, nas análises efetuadas aos poemas de Fernando Pessoa, tendo-lhe adicionado 

ao longo do ano novas palavra e os seus respetivos significados. Contudo, os alunos não 

demonstraram ter interiorizado e apreendido o significado da maior parte das palavras, 

pois, ao serem confrontados com vocabulário já estudado, tinham a necessidade de voltar 

a recorrer ao dicionário para descodificar o léxico, o que nos leva concluir que os alunos 

ainda não dispõem de uma curiosidade linguística necessária à evolução e consolidação 

do seu leque vocabular seja em quantidade ou em qualidade. 

4.2.  Aula de apresentação dos registos 

Na terceira unidade didática realizada pelos professores estagiários, que incidia 

sobre a presença da religião e da inquisição em Memorial do Convento, procedeu-se à 

breve apresentação dos registos de língua existentes no Português. Visto que se tratava 

de uma turma do 12.º ano, a apresentação dos vários registos fez-se em forma de resumo, 

através da utilização de uma ficha informativa. Foi ainda entregue uma ficha que continha 

uma lista de exemplos de articuladores de discurso, visto que os alunos apresentavam 

dificuldades na organização e redação de um texto expositivo-argumentativo, e, deste 

modo, ficavam com material de apoio que os ajudasse a melhorar a produção escrita. 

4.3. Exploração de canções de Zeca Afonso 

O estudo de Felizmente Há Luar! teve lugar no terceiro período e, com ele, a 

relação intrínseca que a obra de Sttau Monteiro estabelece com a revolução portuguesa 

de 25 de abril. Para estudá-la, recorreu-se a duas canções de Zeca Afonso, músico 

português conhecido pelas suas canções de intervenção, que apelavam a uma revolução. 

Deste modo, para que os alunos apreendessem o registo de língua utilizado e o 

relacionassem com a mensagem a transmitir e com o paralelismo de situações vividas na 

peça de Sttau Monteiro, foram estudadas as letras de duas canções: Vampiros e Venham 

Mais Cinco. Frases como “Que é já tempo d’embalar a trouxa e zarpar” ou “Do branco 

ou tinto, se o velho estica eu fico por cá” são exemplos de um tipo de registo popular que 
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se dirigia, precisamente, à população em geral. Com o levantamento do vocabulário que 

os alunos não conheciam e o registo deste e dos seus significados, os alunos aperceberam-

se de que estas músicas tinham um público-alvo específico e que o uso de expressões 

populares por parte do autor tinha um significado que ia para além da beleza estética da 

sua sonoridade ou ritmo.  

4.4. Análise de provérbios e de expressões populares presentes em Felizmente Há 

Luar! 

Ainda na quarta unidade didática e no estudo da peça de Sttau Monteiro, foram 

analisados provérbios e expressões que dão voz aos populares (dos quais se destaca 

Vicente). Assim, realizou-se uma ficha6 de trabalho que continha três exercícios que 

incidiam sobre a problemática dos registos de língua. No primeiro exercício, era pedido 

aos alunos que fizessem corresponder uma coluna que continha expressões populares a 

outra que continha o seu significado (por exemplo, a expressão “Entre os três o diabo que 

escolha” tem o significado de “Todas as alternativas são más.”). Deste modo, os alunos 

puderam reter a ideia de que as expressões são típicas de um certo estatuto sociocultural, 

neste caso do povo, que se carateriza, precisamente, por utilizar um certo tipo de 

linguagem. Assim, foi exposto de forma clara aos alunos que cada situação necessita de 

ser abordada linguisticamente de forma diferente: os alunos perceberam que o discurso 

dos elementos do povo (que se caraterizavam por ter um nível de educação baixo) estava 

marcado por provérbios, expressões populares e por um limitado repertório vocabular, o 

que se diferenciava do discurso utilizado pelas figuras do poder (marcado por um 

vocabulário rico e diversificado e com uma complexidade discursiva assinalável).  

Os alunos não tiveram grandes dificuldades na resolução do exercício, pelo que 

se conclui que percebem o significado de certas expressões populares, quanto mais não 

seja porque se inserem no registo que eles mais praticam no dia-a-dia. Por isso, o segundo 

exercício ofereceu mais dificuldades aos alunos que não possuem grande conhecimento 

lexical. O exercício constava de um quadro com palavras compostas (tais como 

antropófago, quiromancia, arborícola e democracia) e o objetivo era que os alunos 

indicassem os elementos que entravam na composição dessas palavras, assim como o 

significado de cada um deles (por exemplo: Demo- (povo) + cracia (poder)). Apesar de 

                                                 
6 Ver Anexo 9. 
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serem palavras cujo significado até era conhecido por alguns alunos, a verdade é que 

apenas dois ou três conseguiram concluir o exercício e completar corretamente o quadro. 

Tais dificuldades mostram-nos que, apesar de se tratar de alunos prestes a terminar o 

ensino secundário, estes jovens não se sentem à vontade na descodificação e análise do 

léxico da sua própria língua materna, sobretudo porque isso implica uma certa erudição 

linguística e cultural que eles claramente não detêm. 

O terceiro exercício da ficha que incidia sobre provérbios/expressões populares 

fornecia aos alunos um quadro que continha provérbios distorcidos, proferidos por 

personagens do povo, Manuel e Matilde. Os alunos deveriam analisar estes provérbios 

distorcidos (Por exemplo: “Deus escreve torto por linhas direitas”) e ordená-los pela 

ordem correta, explicando posteriormente o sentido que essas citações distorcidas 

adquiriam na obra. Foi notória a dificuldade que certos alunos demonstraram em 

adivinhar os termos corretos de tais frases, mesmo em citações bíblicas que são de 

conhecimento geral, como “Desculpai-lhes porque eles não sabem o que fazem”. Esta 

demonstração de falta de cultura geral veio reforçar a ideia de que estes alunos não têm 

conhecimentos de História, de Língua e de Literatura (talvez devido ao facto de que no 

agrupamento em que se inserem não haver tempo suficiente dedicado a essas matérias 

nos seus planos curriculares) e de que não se encontram verdadeiramente preparados para 

uma análise textual que envolva a intertextualidade. 

4.5. Visionamento do documentário: Portugal, Um Retrato Social 

Ainda na unidade didática sobre Felizmente Há Luar!, procedeu-se à visualização 

de um excerto do documentário realizado pela RTP por Joana  Pontes, Portugal, Um 

Retrato Social, nomeadamente do seu quarto episódio, intitulado “Nós e os Outros”7. Este 

episódio, aliado ao conteúdo interessante que apresentava, ofereceu aos alunos uma 

amostra de uma correta exposição oral. Os alunos tiveram assim a oportunidade de reparar 

no ritmo, na entoação e na eloquência do narrador/intérprete António Barreto, que 

utilizava um registo discursivo que os alunos reconheceram serem ainda incapazes de 

utilizar, com algumas palavras menos familiares (acederam, extasiado, apreendidas, 

submetidas, arriscado, etc). Simultaneamente, o documentário reproduzia uma aula do 

                                                 

7 Documentário que pode ser visto online, na internet. 
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ano de 1960, em que um rapazito da escola primária lia fluentemente (embora com a 

entoação que a educação da época ensinava) um texto com palavras que, hoje, estes 

alunos, quase dez anos mais velhos e mais escolarizados que o menino do documentário, 

teriam dificuldade em ler (rancho de filhos, fainas, amanho, etc.). Este contraste deve ter 

sido sentido também pelos próprios alunos, que se riram da forma de ler da época, mas 

que repararam certamente na fluência e no fácil reconhecimento das palavras por parte 

do rapaz. O objetivo era que os alunos se apercebessem de como tinham ainda um longo 

caminho a percorrer no que toca a leituras, manipulação de registos e apresentações orais, 

e pudessem tomar nota dos elementos que caraterizam positivamente uma boa prestação 

comunicativa. 

4.6. Outras estratégias 

Outras estratégias foram utilizadas ao longo do ano letivo para que os alunos se 

apercebessem de que a língua é um organismo mutável por natureza e que os registos 

devem ser alterados agilmente conforme a situação e o interlocutor. Sendo nosso 

propósito melhorar ainda a produção escrita e oral dos alunos, foram propostas à turma 

outras atividades que incidissem nestes aspetos. Uma das atividades foi o treino de 

apresentações orais por parte dos alunos: sempre que um professor estagiário dava uma 

aula, um aluno era destacado para que, na aula seguinte, fizesse uma apresentação oral de 

cinco minutos sobre a matéria abordada na aula anterior. Deste modo, esperava-se 

desenvolver a capacidade dos alunos em estruturar o seu discurso, em resumir a matéria 

e, ao mesmo tempo, levar os alunos a estarem atentos à aula, pois a escolha do aluno que 

resumiria só acontecia no final da aula. Deve ser realçado que, ao longo do ano, como já 

foi dito, os alunos tiveram que fazer várias apresentações orais nas aulas do professor 

orientador, facto que ajudou ainda mais à sua evolução nestes aspetos de apresentação 

oral, com registo adequado à matéria, ao local e aos interlocutores. 

Houve ainda espaço para atividades de escrita. No início do ano, os alunos fizeram 

uma atividade de escrita livre para as aulas do professor orientador, que revelou que os 

alunos demonstraram algumas dificuldades na escrita, pelo que foi nosso objetivo 

desenvolver também este aspeto. Assim, durante as aulas dos professores estagiários, 

foram efetuados dois exercícios de escrita a entregar ao professor: o primeiro incidia sobre 

Fernando Pessoa e, no segundo, os alunos deveriam comentar a sociedade atual e o papel 
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da mulher hoje em dia. Dois desafios: estruturação textual e escolha de registos adequados 

à situação de comentário escolar e texto opinativo. Com estas atividades, os alunos 

deveriam consciencializar que, quer a ordem do oral, quer a ordem do escritural faziam 

variar os registos, pelo que, além de interiorizarem diferenças entre texto oral e texto 

escrito, os alunos tinham que demonstrar agilidades de câmbio de registo em cada uma 

dessas ordens. 

Ao longo de todo o ano letivo, recorremos a debates como forma de treino da 

produção oral e da implementação do que tinha sido estudado sobre os registos de língua. 

Este tipo de exercício foi um dos favoritos dos alunos, pois permitia-lhes expor as suas 

ideias e pensamentos, ao mesmo tempo que trocavam argumentos com os colegas. Era 

esperado que os alunos desenvolvessem a sua capacidade argumentativa ao mesmo tempo 

que adotassem um nível de língua adequado à situação. Nos debates, o professor 

estagiário desempenhava o papel de moderador. De referir que, através da observação 

direta, foram preenchidas grelhas de avaliação, de forma a observar se havia melhorias 

por parte dos alunos. 

 

5. Resultados obtidos 

A necessidade de optar por uma multiplicidade e uma diversificação de estratégias 

residiu no facto de que era necessário fazer com que os alunos percebessem que as 

situações de comunicação são muito diversas e que requerem, cada uma delas, um tipo e 

um nível de linguagem diferente. Deste modo, a abordagem consistiu numa 

multiplicidade de tarefas que incidiram no estudo de vocabulário e de formas linguísticas 

e paralinguísticas adaptáveis às diversas situações. 

No início do ano letivo, verificara-se que os alunos dos vários anos de escolaridade 

não se inseriam no nível linguístico expectável, não dominando um leque vocabular 

alargado e evidenciando dificuldades em aplicar o registo formal, mesmo quando tal era 

necessário. Como já foi dito, estas falhas a nível comunicativo repercutiam-se no 

aproveitamento escolar das várias disciplinas do seu plano curricular. Como eles próprios 

admitiram no inquérito já referido, as dificuldades na disciplina de Português e na própria 

língua portuguesa influenciavam negativamente as outras disciplinas e o seu estudo.  
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Todavia, apesar da observação direta realizada nas aulas do professor orientador 

ter demonstrado que os alunos têm dificuldade em descodificar grande parte do léxico 

presente nas obras estudadas e nas de apoio ao estudo, de ser notória a sua dificuldade em 

elaborar exposições orais e escritas e, mesmo, em ler com rapidez e sem hesitações um 

texto que desconhecem, a verdade é que os alunos não têm consciência daquilo que não 

sabem. De facto, segundo o inquérito realizado, a maior parte dos alunos julga possuir 

um vasto leque de vocabulário e acha que, se assim o quiser, consegue elevar o seu registo 

de língua, o que nos leva a concluir que os alunos, ainda que não tenham chegado ao 

patamar que lhes permite mudar eficazmente de registo de língua, adquiriram, pelo 

menos, a consciência de que a língua é mutável e exige uma adaptação discursiva. Embora 

provavelmente iludidos ainda sobre as suas próprias competências, interiorizaram no 

entanto que existe um nível de língua mais cuidado que há que treinar e utilizar, se 

pretendem ser falantes competentes na comunicação. 

Verificaram-se também significativas melhorias no que respeita à produção 

escrita. No primeiro período, nos textos que foram realizados em aula e entregues ao 

professor estagiário, as produções escritas eram fracas, com exceção de alguns casos. A 

maioria dos alunos não diversificava os articuladores utilizados (quase todos os alunos 

insistiam em “Na minha opinião”), utilizava por vezes uma linguagem escrita próxima da 

oral, num registo afastado do que se esperava verificar numa produção escolar ao nível 

do 12º ano, como, por exemplo:  

“Penso que ele continuaria um pouco da mesma maneira como se encontra no episódio, 

ele otimista muito dificilmente ficaria”; “O bonito seria que ele se torna-se otimista e 

fizesse dos sonhos realidade e também penso que conseguirá”; 

“Mas agora porque é que o sujeito poético caio neste pessimismo? Esta pregunta pode ser 

respondida se olharmos para o que ele diz, ao dizer que […].” 

Alguns alunos apresentavam alguns erros ortográficos (por exemplo: “estuda-

mos” em vez de “estudámos; “torna-se” em vez de “tornasse” ou “efidenciar” em vez de 

“evidenciar”) e notavam-se dificuldades em estruturar o texto (por exemplo, um aluno, 

num texto com três parágrafos, começou-os sempre pela mesma expressão: “O sujeito 

poético”). 
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Face a estas dificuldades, aplicaram-se estratégias ao longo do ano letivo que, 

como já foi explicado, tinham em vista o melhoramento da estruturação do discurso dos 

alunos, o aumento do seu leque vocabular e a implementação da noção de que teriam que 

adaptar o seu discurso ao contexto, de forma a serem mais eficientes na sua competência 

comunicativa. Com o conjunto de atividades diversificados, os alunos aperceberam-se de 

que necessitavam de conjugar o registo utilizado com o contexto de sala de aulas. Com a 

entrega de outro trabalho de produção escrita, no último período do ano letivo, verificou-

se que alguns dos erros tinham sido corrigidos e algumas das dificuldades ultrapassadas. 

Notou-se que o léxico tinha enriquecido (por exemplo, alguns alunos utilizaram palavras 

como “discrepância”), a estrutura do texto foi melhorada (com introdução, 

desenvolvimento e conclusão), o registo utilizado foi mais cuidadoso, consciente e que 

os conetores foram diversificados. Apesar de os alunos cometerem ainda alguns erros 

ortográficos, observou-se uma clara melhoria na globalidade dos textos produzidos. 

A nível da produção oral, verificaram-se também alguns progressos. Enquanto no 

primeiro debate efetuado, no primeiro período, os alunos não adequavam o seu registo ao 

contexto da produção, utilizando léxico inapropriado à situação, caraterístico do registo 

familiar, não eram objetivos na defesa do seu ponto de vista e não apresentavam um 

discurso bem estruturado e organizado, no último debate tal não aconteceu. Realizado no 

terceiro período, notou-se uma evolução clara nas produções orais efetuadas pelos 

discentes. Através do preenchimento de uma grelha de observação, avaliaram-se os 

seguintes parâmetros das intervenções dos alunos: tipo de registo utilizado, pertinência 

da informação dada, clareza dos exemplos utilizados, objetividade do discurso, 

organização das ideias e respeito pelas intervenções dos colegas. Numa escala que ia de 

mau a bom, os resultados obtidos mostram que, no geral, os alunos melhoraram 

claramente as suas intervenções. Apesar de alguns alunos ainda revelarem falta de 

vocabulário, a restante maioria demonstrou ter evoluído na organização dos argumentos 

utilizados, na estrutura do seu discurso e na utilização de um registo de língua adequado 

ao contexto de debate.  

Deste modo, pode concluir-se que as estratégias utilizadas cumpriram o seu 

propósito. De facto, apesar de nem todos os alunos terem conseguido adaptar o seu 

discurso, utilizando o registo formal que se pretendia, ficaram no entanto 

consciencializados de que necessitam de trabalhar mais esse aspeto. Falta realçar que a 
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calendarização escolar não disponibiliza muito tempo para trabalhar o aspeto oral da 

língua, pois a ênfase recai na preparação dos alunos deste ano para os exames nacionais, 

o que condicionou o projeto, que teve que adaptar-se aos conteúdos agendados.  
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Capítulo III – Estratégias didáticas e sua aplicação nas aulas de língua 

estrangeira 

 

1. Apresentação da turma 

Relativamente ao Francês, foram disponibilizadas duas turmas para estágio: a do 

7.º2 e a do 8.º2. Escolheu-se a turma de 8.º ano para aplicar e desenvolver o nosso projeto, 

por se tratar de uma turma com mais elevado nível de conhecimentos de Francês. Esta 

turma era constituída por vinte e seis alunos dos quais quinze escolheram a disciplina de 

Francês, tendo os restantes optado pelo Espanhol. Destes quinze alunos que compuseram 

a turma de Francês do 8º2, sete eram do sexo feminino e oito do sexo masculino. O facto 

de a turma ser relativamente pequena foi positivo, visto que possibilitou um 

desenvolvimento mais tranquilo e compenetrado das atividades realizadas. 

Relativamente aos dados sociodemográficos e à realidade familiar dos alunos, 

aferiu-se, através de questionários, que a maior parte deles vive com os pais. A nível das 

habilitações literárias, a maior parte das mães (29%) possui o ensino secundário. Nota-se 

ainda uma alta percentagem (21%) de mães que possuem uma literatura. De realçar que 

apenas uma pequena percentagem das mães (7%) possui um baixo nível de escolaridade 

(Ensino Básico – 1ºciclo). Quanto aos pais, 27% possui uma licenciatura, outros 27% 

possui o 3º ciclo do Ensino Básico e somente 6% possui apenas o 1.º ciclo do ensino 

básico.  

 Em comparação com os pais dos alunos, os avós apresentam, como era de esperar, 

graus de habilitação literária mais baixos: 46% dos avós possuem apenas o 1º ciclo do 

ensino básico, 18% são analfabetos e apenas 4% possui o nível de ensino secundário. 

Contudo, não podemos deixar de sublinhar os 7% de avós que possuem uma licenciatura.  

Quanto à profissão dos pais, podemos deduzir que se trata de um grupo de alunos 

cuja realidade parental diverge muito. Desde desempregados, operadores de call center 

ou camionistas, a professores, juízes e políticos, encontramos situações familiares em que 

há alunos com mais carências sociais, económicas e culturais que outros. 
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Figura 3- Profissão do pai - alunos de Francês 

 

 

Figura 4- Profissão da mãe alunos de Francês 
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A nível comportamental, pôde constatar-se que se tratava, também, de uma turma 

heterogénea. Oriundos de diversos cenários sociais, havia alunos que demonstraram um 

permanente interesse pela disciplina, pela língua e pela cultura francesa e outros que, em 

algumas ocasiões, optaram por ter um comportamento que visava perturbar a aula, visto 

que estavam desinteressados do que lhes era apresentado. Tal comportamento não foi, 

felizmente, consistente ao longo do ano, pelo que, em certas atividades, esses alunos (que 

não representavam um número significativo), provaram também ser capazes de um 

comportamento exemplar. 

Entre estes dois extremos, havia ainda um grupo de alunos que apresentaram, no 

início, uma certa timidez em ler e falar Francês, revelando medo de errar. Esta situação 

foi superada, tanto pela professora responsável, como pelo professor estagiário, através 

do incentivo e da demonstração de que o erro é necessário para a progressão. 

2.  Diagnose 

Tal como aconteceu com a turma de Português, a diagnose para a turma de Francês 

do oitavo ano foi feita através da observação direta e do preenchimento de um 

questionário por parte dos alunos. O objetivo do questionário (consultável em Anexos) 

foi o de perceber se os alunos tinham hábitos de leitura e se esses hábitos eram partilhados 

com e pelas suas famílias.  

Acreditamos que os hábitos de leitura são fortemente determinantes na capacidade 

de compreensão escrita por parte dos alunos. Seja em língua portuguesa ou na francesa, 

os hábitos de leitura mostram-se particularmente produtivos no desenvolvimento das 

capacidades de associação textual, pelo que foi do nosso interesse saber se os alunos 

tinham o hábito de ler, por exemplo, obras que não integrassem o programa escolar, 

fossem elas em Francês ou em Português. 

Através das respostas aos questionários, podemos concluir que, para a maioria dos 

alunos (46%), a atividade de ler é uma obrigação e não um prazer (apenas 15% 

assinalaram essa opção). Desta forma, é notória a falta de interesse que os alunos têm 

pelos livros, ainda que a maioria deles (71%) disponha de uma biblioteca pessoal em casa. 

Ler obras literárias que não estejam incluídas no contexto escolar também não parece ser 

um passatempo que agrade à maioria dos alunos: apenas 40% dos alunos (o que já não é 
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mau…) admite ler obras “não obrigatórias”, fazendo recair as suas escolhas literárias 

maioritariamente em banda desenhada, livros policiais, revistas, jornais e romances. No 

seio familiar parece também não haver hábitos de leitura na maioria das casas. Partindo 

do princípio de que a atração pela leitura é primeiramente transmitida de pais para filhos, 

é desmotivante que, respondendo à questão “Em casa, quem consideras ter hábitos de 

leitura?”, 40% dos alunos tenham escolhido a opção “Ninguém”.  

De facto, o papel da escola no incentivo à leitura é importante. Nas respostas à 

questão “Se costumas ler, por que razão o fazes?”, 69% dos jovens assinalou fazê-lo por 

gosto. 31% afirmou que apenas o faz por dever escolar. Relativamente aos alunos que 

responderam não ter o hábito de ler, a grande maioria (67%) disse preferir outras 

atividades, enquanto os restantes 37% não veem qualquer interesse nos livros.  

De salientar que nenhum dos alunos que admitiu não ter o costume de ler assinalou 

como possíveis razões para não o fazer o preço dos livros ou a dificuldade em aceder-lhes 

ou em compreender os textos, o que revela que o facto de não lerem mais reside 

unicamente na falta de interesse pelos livros e na preferência por outras atividades. Tal 

desinteresse é tão significativo, que mais de metade dos alunos (67%) afirma que, mesmo 

se tivesse oportunidade, não leria com mais frequência. Visto que a maioria (80%) afirma 

ler apenas menos de uma hora por dia ( sejam livros, jornais ou revistas), é preocupante 

a constatação de que os adolescentes de hoje em dia, na sua grande maioria, não 

reconheçam a importância que a leitura pode ter no seu desempenho escolar ou 

futuramente, na sua vida profissional. Sobretudo, é preocupante que não reconheçam a 

fruição que um livro pode proporcionar. 

Tabela 1Tabela cruzada da Influência dos hábitos de leitura no percurso académico com o hábito de ler obras não 

incluídas no contexto escolar 

 Influência dos hábitos de leitura no percurso académico. 

 Sim, beneficiou-o. Não beneficiou nem prejudicou. Total 

Tens o hábito de ler 

obras literárias que 

não estejam incluídas 

no contexto escolar? 

Sim.  

3 

 

3 

 

6 

Não.  

1 

 

8 

 

9 

 

Total 

  

4 

 

11 

 

15 
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É interessante notar que, do total dos seis alunos que respondeu positivamente à 

questão “Tens o hábito de ler obras literárias que não estejam incluídas no contexto 

escolar?”, apenas metade (como é possível observar na figura 3) considera que esse hábito 

foi benéfico para o seu percurso académico, o que nos leva a concluir, uma vez mais, que 

este grupo de alunos do oitavo ano ainda não está consciencializado dos benefícios da 

leitura nos outros campos académicos (está cientificamente provado que a leitura e a 

compreensão escrita são importantes mesmo para a matemática) e da sua importância na 

valorização pessoal e profissional do indivíduo. 

Ora, como se tem vindo a ver, a leitura e os hábitos de leitura estão intrinsecamente 

ligados à capacidade de conseguir utilizar um registo de língua cuidado. Através da 

leitura, os alunos adquirem um novo vocabulário e ampliam o próprio. Através da 

observação direta das aulas da professora responsável por esta turma de Francês, foi 

possível concluir que, verdadeiramente, o facto de os alunos não terem hábitos de leitura 

se repercute no modo como falam.  

Quem segue o trajeto efetuado pelos alunos entre o portão de entrada da escola e 

a sala onde vão ter aulas, percebe rapidamente o tipo de linguagem que vigora entre eles. 

A forma como falam entre si e se tratam mutuamente não condiz com o esperado nas 

instalações de uma instituição escolar e pública, onde as atitudes e noções de civismo, 

companheirismo e solidariedade deveriam dominar. Os alunos acostumaram-se a utilizar 

um tipo de registo descuidado e muitas vezes mais aproximado da gíria e do calão do que 

propriamente do registo corrente ou cuidado. A agressividade lexical, de tom de voz e de 

gestos é considerada por eles normal e sem conotações agressivas. Este hábito é, 

infelizmente, transportado para dentro da sala de aulas, o que não deixa de ser 

preocupante, tendo em conta que já estão em idade de perceber que não se fala de qualquer 

modo em qualquer lado. 

Quanto às dificuldades demonstradas pelos alunos nas aulas de Francês, a 

compreensão e produção, fosse oral ou escrita, pareciam constituir um fator de 

preocupação. Em exercícios de compreensão oral era recorrente múltipla reprodução dos 

documentos, até que os alunos conseguissem completar apenas um exercício. Nos 

exercícios de compreensão escrita, era notório o limitado vocabulário de que os alunos 

disponham, o que se repercutia nos exercícios de produção textual oral ou escrita.  
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Deste modo, era esperado que o estudo dos vários registos de língua em Francês 

tivesse um efeito motivador nos alunos (principalmente na aprendizagem do Francês 

familiar onde se encontram expressões e vocabulário que os alunos deviam achar 

engraçados), ao mesmo tempo que os capacitasse de um leque de vocabulário mais 

alargado. Por outro lado, observou-se que nas aulas da professora orientadora os alunos 

respondiam de modo positivo a exercícios de compreensão oral que implicassem músicas, 

bem como a documentos que contivessem problemáticas e temáticas que se relacionem 

com a vida na adolescência, pelo que as estratégias aplicadas no desenrolar do projeto de 

investigação-ação tentaram ir ao encontro das preferências demonstradas pelos alunos. 

 

3. Estratégias  

As estratégias desenvolvidas ao longo do passado ano letivo nas aulas de Francês 

tiveram como objetivo a exploração dos registos de língua. Foi nosso propósito que os 

alunos se motivassem na aprendizagem da língua francesa, ao mesmo tempo que 

percebessem que a mesma é caraterizada por uma multiplicidade de registos, cada um 

deles caraterístico de um grupo sociocultural, de um espaço geográfico ou, mais 

especificamente, adaptado a uma certa situação comunicativa. No entanto, muito mais do 

que no estado atual da língua portuguesa, o Francês falado é hoje um cruzamento 

constante de vários registos, onde o calão não tem a conotação socialmente negativa que 

tem em Portugal.  

Ao longo do ano letivo, foram aplicadas estratégias que visaram atingir os 

objetivos acima citados. No início do projeto de investigação-ação, utilizou-se uma aula 

de 45 minutos para introduzir aos alunos a noção de registos de língua no contexto da 

língua francesa, assim como algum vocabulário próprio de cada situação de comunicação, 

como de seguida se explicará. Com o desenrolar das aulas, recorreu-se a várias atividades 

para abordar os registos de língua: exploração de canções, exploração de bandas 

desenhadas e encenação, ou seja, atividades de improvisação de interpretação de 

personagens. 
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4. Aplicação das estratégias nas aulas de língua estrangeira  

 

a.  Aula de apresentação dos registos 

Aquando da primeira unidade didática supervisionada em Francês, ficou decidido 

que a segunda aula dessa unidade, de apenas 45 minutos, seria utilizada exclusivamente 

para introduzir o conceito de registos de língua aos alunos. Deste modo, começou-se essa 

aula com a apresentação dos diferentes registos através de uma ficha explicativa8 que, 

contendo exemplos em forma de banda desenhada e em cartoon, permitisse aos alunos 

ter um documento que contivesse a informação necessária, assim como uma lista de 

vocabulário escrito de duas formas diferentes: em registo familiar e em registo corrente 

(em francês). 

Esta ficha, por conter desenhos, chamou a atenção dos alunos, que se mostraram 

interessados no seu conteúdo lexical. O facto de os cartoons demonstrarem situações da 

vida real foi também relevante para o despertar da atenção dos alunos.  

Como se pode verificar na figura 4, o cartoon representa o momento em que um 

jovem pede cigarros a um outro indivíduo. Na imagem, o indivíduo que faz o pedido, fá-

lo num registo familiar/calão, tratando de imediato por tu o interlocutor que desconhece, 

que é mais velho e que tem toda a aparência de pertencer a um estrato social elevado. A 

personagem interpelada responde num registo excessivamente cuidado e complexo, com 

formas verbais algo em desuso, negando o pedido do rapaz. A forma como as personagens 

estão vestidas também se reflete no modo como falam: o rapaz que parece pertencer a um 

estrato social inferior veste-se e fala de forma relaxada, enquanto o outro, vestido de modo 

desportivo, mas com o requinte de um foulard e do tecido caro, fala formalmente, registo 

através do qual faz passar a sua arrogância.  

No entanto, para não incentivar a discriminação social, achámos por bem ter um 

diálogo franco com os alunos e explicar-lhes que nem sempre a forma de vestir e de falar 

carateriza um ser humano, e que não se deve tratar as pessoas com menos ou mais respeito 

em função do estrato social a que pertencem. Assim, foi nosso objetivo fazer os alunos 

                                                 
8 Ver Anexo 11. 
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perceber que devem tratar todas as pessoas com igual respeito e dignidade, não caindo no 

erro de as julgar pela forma como falam. 

 

Figura 5- Cartoon utilizado na ficha informativa 

O cartoon serviu ainda de introdução às formas de tratamento que foram 

abordadas no exercício de jeu de rôle que será explicado no ponto C do presente capítulo. 

Procedeu-se ainda a uma discussão oral que se centrou na imaginação do desenrolar do 

encontro entre os jovens e sobre a razão da personagem com estatuto socioeconómico 

superior aceitar ou não o pedido da personagem da esquerda. O essencial era demonstrar 

aos alunos que a forma de tratamento face ao outro influencia reações, respostas e 

comportamentos.  

De seguida, na mesma ficha9, apresentou-se uma lista de palavras e expressões, 

em Francês, no registo corrente e familiar. A apresentação desta lista teve como objetivo 

mostrar aos alunos que um mesmo termo pode ter múltiplas formas de ser escrito. Os 

alunos, naturalmente, demonstraram particular interesse no registo familiar das palavras, 

visto que era o registo que eles não conheciam, pois as línguas estrangeiras começam a 

aprender-se pelas formas mais cuidadas do seu uso. Para completar o estudo do 

vocabulário, procedeu-se à tradução das mesmas palavras para Português. Esta tradução 

teve como propósito a memorização e compreensão de palavras e expressões utilizadas 

no quotidiano dos franceses (por exemplo: un mec, le fric, une bagnole, Ça caille etc.). 

                                                 

9 Ver anexo 11. 
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Realizou-se ainda uma ficha de exercícios10 que visou apurar se os alunos tinham 

verdadeiramente compreendido o que tinha sido estudado. Esta ficha continha dois 

exercícios. No primeiro, era pedido ao aluno que ligasse as personagens (uma criança, 

um adolescente e um adulto) às respetivas falas em balão. Todas as falas continham a 

mesma mensagem, contudo, cada uma delas estava escrita num registo diferente. 

Pretendia-se com isto que os alunos percebessem que o registo utilizado por alguém 

depende também da sua idade, objetivo que foi totalmente atingido. O segundo exercício 

apresentava um grau de dificuldade maior: os alunos tinham que adaptar ao registo 

corrente um pequeno texto escrito em registo familiar. Ao fazê-lo oralmente, os alunos 

serviram-se da ficha informativa que lhes tinha sido entregue e conseguiram perceber o 

que era dito no texto. Mais uma vez, esta atividade serviu para que os alunos 

memorizassem certas palavras escritas em registos diferentes. 

Como atividade de conclusão da aula de introdução aos registos de língua, 

procedeu-se a um exercício de compreensão oral presente no manual. Como os alunos 

tinham acabado de aprender o registo corrente e familiar, não foi utilizado, nesse 

exercício, vocabulário caraterístico do registo cuidado ou formal. O objetivo passou por 

ir aumentando, ao longo do ano letivo, a dificuldade dos exercícios e implementar 

variedade no vocabulário utilizado. 

 

b.  Banda desenhada e canção : exploração de vocabulário 

Numa outra aula dedicada aos registos de língua, levou-se a cabo o estudo de 

várias bandas desenhadas e de uma canção, com o propósito de analisar o vocabulário 

apresentado e o tipo de registo utilizado. 

Como banda desenhada, utilizou-se As aventuras de Tintim e ainda Laura et 

Ludo11. Estas duas bandas desenhadas mostraram-se úteis para demonstrar aos alunos de 

que forma o modo como falamos é determinante na mensagem que queremos transmitir. 

Através de questionários orais foi, numa primeira instância, perguntado aos alunos qual 

julgavam ser os registos utilizados em cada uma das bandas desenhadas. Como era de 

                                                 
10 Ver Anexo 12. 
11 Ver Anexo 15. 
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esperar, os alunos não tiveram dificuldades em destacar que a linguagem utilizada n’As 

Aventuras de Tintim se caracterizava por um registo cuidado, quase literário. As 

principais dificuldades prendiam-se com o facto de os alunos não conhecerem a grande 

maioria do vocabulário, apesar da mensagem transmitida ser relativamente simples. Após 

o levantamento do vocabulário mais difícil e do seu registo no caderno diário, pediu-se 

aos alunos que lessem novamente em voz alta a banda desenhada, pelo que se pôde 

observar uma melhoria na fluidez da leitura, o que leva a perceber que, na segunda leitura, 

os alunos já compreendiam verdadeiramente o que estavam a ler.  

Prosseguiu-se a análise da banda desenhada Laura et Ludo. A linguagem utilizada 

nesta BD encontrava-se em registo familiar, caraterística que os alunos não tiveram 

dificuldade em observar, visto que continha abreviaturas, construções frásicas mais 

simples e curtas e vocabulário de registo familiar que os alunos já tinham estudado na 

primeira aula que abordou os registos. De início, pediu-se aos alunos que explicassem, 

oralmente, o que se passava no episódio desenhado. Em seguida, fez-se a análise do 

vocabulário presente, assim como a transformação de algumas frases do registo familiar 

para o registo corrente. 

Os alunos mostraram grande interesse na análise, visto que combinava imagem, 

vocabulário que eles consideram engraçado e, ainda, personagens de que eles gostavam, 

tal como o Tintim. Além disso, a banda desenhada foi também útil para os familiarizar 

um pouco mais com a cultura francófona e, mais uma vez, demonstrar que o registo 

utilizado deve ser ajustado à situação comunicativa. 

Visto que até então a compreensão oral dos textos não tinha sido ainda feita em 

aula em função da grelha dos registos de língua, resolveu-se abordar uma canção que 

contivesse vários registos e que permitisse, não apenas explorar o vocabulário, como 

também atrair os alunos para a continuidade do estudo do Francês. A música escolhida 

foi “Le café”, pelo músico Oldelaf. Procedeu-se primeiramente à visualização do 

videoclip da canção sem som (disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=GjFfJWWi1CA). 

Esperava-se que os alunos fossem capazes de narrar, em Francês, o que tinha 

acontecido e que percebessem o fio condutor do videoclip e a sua mensagem: o café deixa 

as pessoas mais stressadas e enervadas. O videoclip era humorístico, o que contribuiu 

https://www.youtube.com/watch?v=GjFfJWWi1CA
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para manter os alunos interessados e divertidos. Seguiu-se a audição da música 

acompanhada pelo videoclip. Alguns alunos não conseguiam perceber o que ouviam e 

apenas tinham capacidade para reter algumas palavras, pelo que se procedeu a uma 

segunda audição. Após uma segunda e terceira escuta, os alunos conseguiram chegar 

sozinhos à principal conclusão da canção: a música e videoclip retratavam o dia de um 

homem simples. De manhã, o homem encontrava-se calmo, logo utilizava um registo 

corrente e era um indivíduo pacífico e sereno. Com o desenrolar do dia, após beber 

sucessivos cafés (uns voluntários, outros por necessidades sociais), a personagem 

tornava-se cada vez mais irritada e agressiva, pelo que o seu registo passou a ser 

dominantemente familiar e de calão, tornando-se, simultaneamente, um homem 

agressivo. Após a interpretação do videoclip, fez-se um levantamento do vocabulário de 

registo familiar e posterior tradução. Foi ainda explicado aos alunos que o estudo deste 

vocabulário seria necessário para a resolução de uma posterior ficha de exercícios sobre 

os registos de língua, a ser realizada no final do ano letivo (ficha cujos resultados serão 

analisados no ponto 2).  

c.  Trabalho de grupo: apresentação oral 

De forma a aplicar o vocabulário e as formas de expressão estudadas até então, 

em finais de abril procedeu-se a uma atividade de apresentação oral, em grupo. Para 

realizá-lo, dividiu-se a turma em grupos de quatro elementos. As indicações eram as de 

que um aluno iria telefonar ao professor(a) de Francês para o/a convencer a organizar 

uma viagem a Paris para a turma. De seguida, o aluno deveria telefonar à mãe e a um 

amigo para anunciar as novidades, fossem elas boas ou más. Assim, os alunos teriam que 

imaginar um diálogo e saber adaptar o seu discurso de três formas distintas: familiar, ao 

falar com o amigo, corrente ao falar com a mãe e cuidado, ao dirigir-se à professora. 

Para ajudá-los, foi entregue uma ficha informativa12 que continha as formas de 

tratamento, de saudação e de despedida em vários registos de língua, bem como 

indicações para pedir algo. Após quinze minutos de trabalho em grupo, a aula em questão 

terminou, pelo que a apresentação ficou programada para a aula seguinte. Como a aula 

seguinte era a última aula da unidade disponibilizado aos professores estagiários e tinha 

                                                 

12 Ver anexo 14. 
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um limite de apenas 45 minutos, apenas um grupo teve a oportunidade de fazer a 

apresentação do trabalho efetuado. Tal trabalho foi avaliado e os resultados encontram-

se no ponto 2 – Resultados Obtidos. 

d.  Outras estratégias 

É importante referir que, ao longo do ano letivo, outras estratégias foram utilizadas 

de forma a desenvolver a compreensão e produção oral e escrita dos alunos, abrangendo, 

em cada tipo de “ordem do oral e do escritural”, todos os registos possíveis. Apesar do 

tempo ser escasso, assim como o era o número de aulas lecionadas pelos professores 

estagiários, tentou-se, sempre que possível, produzir atividades que fossem 

simultaneamente ao encontro das necessidades de avanço do projeto de investigação-ação 

e respeitadoras do programa escolar. Desta forma, apostou-se em exercícios de 

compreensão oral e escrita (sempre através da explicação de vocabulário desconhecido 

por parte dos alunos, formal ou não), assim como em exercícios de produção oral e tentou-

se, constantemente, que os alunos interviessem oralmente nas aulas. Quanto à produção 

escrita, foram realizadas várias atividades, como, por exemplo, a escrita de um postal para 

um amigo, no qual o aluno deveria contar uma viagem imaginária.  
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5. Resultados obtidos 

Todas as estratégias até então aplicadas tiveram o objetivo de dotar os alunos da 

capacidade de discernir quando deveriam ou não utilizar um registo familiar ou cuidado 

e introduzir-lhes os vários registos da língua francesa, de forma a melhorarem a 

compreensão e produção oral e escrita. Para avaliar o desenvolvimento dos alunos, o 

professor estagiário procedeu ao preenchimento de uma grelha de avaliação, tendo em 

conta as produções orais dos alunos em grupo. A grelha13, baseada nas grelhas de 

avaliação para os exames DELF, tinha como objetivo analisar as capacidades pragmáticas 

e sociolinguísticas dos alunos, assim como as suas capacidades linguísticas a nível oral.  

Infelizmente, como já foi dito, nem todos os grupos concluíram a preparação do 

trabalho e, visto que o tempo era escasso, não houve oportunidade de concluir todas as 

apresentações. Apenas um grupo teve oportunidade de apresentar, pelo que apenas foi 

possível avaliar quatro alunos. Pelas observações efetuadas, verificou-se que os alunos 

compreenderam perfeitamente que tipo de linguagem deveriam utilizar com cada 

personagem, no entanto demonstraram maiores dificuldades na expressão clara e fluida 

da língua francesa. Outra das maiores dificuldades foi a construção frásica: optaram 

maioritariamente pela construção de frases muito curtas e simples, o que revela um registo 

ainda muito pouco seguro, logo, pouco eficaz e de cariz popular, pois os erros 

demonstram falta de preparação cultural. É de realçar também o facto de não se 

mostrarem muito à vontade com a utilização da língua francesa, pelo que falar à frente 

dos colegas contribuiu para a inibição dos alunos. 

Outro método de avaliação residiu no preenchimento de uma ficha de exercícios14 

a preencher individualmente pelos alunos, no final do ano letivo, e que consistia em 

quatro exercícios. No primeiro exercício era apresentado um grupo de pares de palavras, 

uma em registo familiar e a outra não. Os alunos deveriam sublinhar a que pertencia ao 

registo familiar. O segundo exercício era do mesmo estilo, mas desta vez, os alunos 

tinham que sublinhas as palavras que se encontravam em registo literário. No terceiro 

exercício, os alunos dispunham de um conjunto de frases em vários registos e tinham que 

as organizar em colunas, dependendo do registo em que se encontravam. No quarto 

                                                 
13 Ver Anexo 16 
14 Ver Anexo 19 
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exercício, os alunos encontravam uma sopa de letras e deveriam organizá-las de modo a 

formar palavras que se inserissem nas frases dispostas. 

Os resultados obtidos não foram totalmente o que se esperava: os alunos revelaram 

dificuldades no exercício 2 e 3, em que era necessário que soubessem melhor o 

vocabulário do registo cuidado. Tal não aconteceu, apesar de, ao longo do ano, se ter 

efetuado exploração e registo de vocabulário. No entanto, os alunos revelaram ter mais 

facilidades na descodificação do vocabulário familiar. Talvez por ser mais atrativo, o 

registo familiar ficou mais vincado na mente dos discentes que não demonstraram 

dificuldade em analisar a linguagem familiar e transformá-la em linguagem corrente.  

Acredita-se que, com mais tempo e com mais aulas lecionadas, os resultados 

pudessem ter sido mais positivos. Ainda assim, devemos salientar que os alunos 

perceberam e puseram em prática a mensagem principal destas unidades didáticas: a de 

que deveriam ter mais atenção às pessoas com quem interagem e que deveriam adequar 

a sua linguagem, seja em Português ou noutra língua, ao interlocutor com que se deparam. 

Tal evolução foi notória com o desenrolar do ano, visto que a turma mostrou ter cada vez 

mais respeito na forma como interpelava os professores e os próprios colegas. 
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Conclusão 

Finda a apresentação das estratégias levadas a cabo no âmbito do projeto de 

investigação-ação que nos propusemos levar a cabo ao longo do passado ano letivo, 

chegou o momento de analisar os resultados obtidos e de salientar os aspetos positivos e 

os menos satisfatórios deste projeto desenvolvido durante a minha primeira experiência 

a lecionar aulas. 

Antes de mais, é importante realçar que, para levar a cabo uma investigação que 

permitisse apurar se os alunos adquiriram verdadeiramente a aptidão para utilizar vários 

tipos de registo, sobretudo os registos mais cuidados, a que não tinham acesso em casa, 

seria necessária uma amostragem que acompanhasse as mesmas turmas ao longo de dois 

ou três anos, com um mesmo professor a dinamizar este tipo de trabalho. Assim, com a 

lecionação de apenas algumas aulas num ano letivo, é impossível obter milagres. Só uma 

grande concertação com os outros colegas estagiários e com o professor orientador 

permitiria maior consistência, mas a verdade é que cada um tem o seu projeto. 

Com a massificação da utilização das novas tecnologias e do mundo virtual, faz 

parte do quotidiano dos alunos comunicar através de redes sociais, onde utilizam uma 

linguagem marcada por abreviaturas, erros sintáticos, semânticos e uma desadequação 

extrema em relação a quem se dirigem, que muitas vezes até nem conhecem 

pessoalmente. Talvez pelo facto de no mundo virtual a comunicação não se efetuar cara-

a-cara, a verdade é que a linguagem utilizada nesses meios cada vez mais se repercute na 

linguagem utilizada no mundo “real”.  

A necessidade de se convocar este estudo dos registos é tanto mais premente 

quanto os jovens parecem ter perdido a noção de adequação linguística. Se sabem 

apresentar-se vestidos para a noite de preto, tacão alto, vestido comprido ou casaco de 

veludo e papillon, vestindo durante o dia jeans e sapatilhas de marca, os jovens perderam 

a intuição da adequação no que diz respeito à linguagem. Nas roupas, exibem etiquetas e 

qualidade; no discurso, palavrões e vocábulos generalistas. O desinvestimento na 

educação (os jovens vão pouco ao teatro, ao ballet, à dança ou a concertos de música 

clássica, além de lerem pouco), o aumento e generalização da pequena criminalidade de 

bairro (que gera linguagens crípticas próprias dos gangs e desleixo no vocabulário e na 
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sintaxe) são fatores que haverá que ter em conta na avaliação desta perda de competência 

linguística e comunicativa, que terá consequências graves, se nada se fizer. Os alunos têm 

que aprender de novo aquilo que, até agora, constituía quase uma evidência: a 

mutabilidade da língua. Hoje, a uniformização dos gostos, dos padrões e das modas 

tornou os grupos mais fechados ao diferente, pelo que dificilmente aceitam quem não fala 

com palavrões e não diz “cena”, “tipo”, “meu”, etc.  

Aquando da diagnose efetuada, foi notado que os alunos, mesmo em contexto 

escolar, utilizavam um registo que não se adequava ao que lhes era exigido. A esta 

inadequação discursiva juntava-se a falta de variação lexical, sintática e morfológica, 

tanto na ordem do oral como na do escritural e, ainda, uma ausência de curiosidade de 

natureza linguística. 

Como foi dito ao longo deste trabalho, cabe ao professor de línguas, sejam elas 

maternas ou estrangeiras, o dever de levar o aluno a interessar-se pelo conhecimento e 

análise da língua e a utilizá-la corretamente. Os objetivos do projeto de investigação-ação 

apresentado passaram por fazer o aluno perceber que a língua não é estática mas mutável, 

no tempo, mas também no espaço, nas idiossincrasias de cada um e no contexto 

sociocultural em que é utilizada. O câmbio linguístico rápido e intuitivo foi, portanto, um 

dos objetivos que pretendíamos atingir com este projeto, juntamente com a prévia 

consciencialização dessa necessidade.  

Concluído o projeto, podemos afirmar que os objetivos foram cumpridos, na sua 

maioria. A competência comunicativa dos alunos melhorou, como pudemos observar ao 

longo da análise dos resultados obtidos, assim como a capacidade de argumentar, 

utilizando um vocábulo mais específico e menos generalista, com estruturas sintáticas 

mais complexas, o que comprova que a aplicação de estratégias que incidiram nesses 

aspetos surtiram resultados positivos na aplicação real da língua. No caso do Português, 

podemos salientar que os alunos perceberam que utilizar articuladores discursivos no seu 

discurso era necessário para obter mais fluidez no seu texto e, ao mesmo tempo, melhorar 

e adequar o registo utilizado, principalmente nas produções escritas. Articuladores como 

não obstante, todavia, embora, porventura, conforme, assim como, em seguida, etc. são 

exemplos do léxico que os alunos passaram a utilizar nas suas produções escritas. 

Devemos sublinhar ainda o facto de os alunos terem mostrado vontade em adquirir e 
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explorar novos léxicos e em melhorar o seu discurso, competências que admitem serem 

necessárias no seu presente e no seu futuro.  

Estas estratégias apresentam assim vários pontos positivos e vantagens, pelo que 

a sua aplicação no futuro deve ser incentivada e retomada, noutras escolas e noutras 

turmas e anos de escolaridade. Por exemplo, através da elaboração de um “dicionário 

pessoano”, da exploração da linguagem presente em certas músicas e bandas desenhadas 

e, principalmente, da organização de debates em que os alunos foram “obrigados” a 

organizar o seu discurso e a encontrar formas de argumentação capazes de “persuadir” o 

interlocutor, tivemos a hipótese de observar que estas estratégias não só eram atraentes 

do ponto de vista pedagógico, como ofereciam ainda a hipótese de desenvolver a 

curiosidade linguística dos alunos, ao mesmo tempo que faziam evoluir a sua 

competência comunicativa. De facto, observou-se que, no último debate, a capacidade 

argumentativa dos alunos melhorou exponencialmente. O registo corrente utilizado nos 

primeiros debates deu lugar a um registo cuidado com expressões mais cordiais e 

adequadas à situação de comunicação, o que ajudou a própria organização discursiva. De 

resto, o discurso utilizado pela maioria dos alunos, no final do ano letivo, mostrou-se 

muito mais coeso e coerente com a utilização de diversos marcadores discursivos, tais 

como por um lado… por outro lado, para concluir, em primeiro lugar etc. 

Temos ainda a noção de que, dispondo do tempo necessário, haveria outras 

estratégias a ser implementadas, que seriam úteis para atingir os objetivos propostos. 

Atividades de dramatização, simulação de entrevistas ou telefonemas, visualização de 

debates ou entrevistas são alguns exemplos de sugestões úteis para o desenvolvimento da 

competência comunicativa e para o desenvolvimento de um registo formal nos alunos. Os 

próprios manuais (principalmente os de língua estrangeira) incentivam este tipo de 

atividades, maioritariamente no que toca a simulações de entrevistas e diálogos. Contudo, 

cremos que os manuais, no geral, não exploram devidamente a potencialidade associada 

ao aumento de vocabulário nem a atenção aos vários tipos de registos: o registo 

apresentado é sempre o mesmo, não havendo espaço para a exploração de outros, como, 

por exemplo, o registo popular ou o científico. 

Para cumprir estes objetivos, é necessário uma intervenção pedagógica que se 

disponha a implementá-los, pois, apesar dos programas, tanto nacionais como europeus, 
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salientarem a importância da aprendizagem, da apropriação e da correta utilização dos 

registos de língua, pudemos observar que, na escola propriamente dita, não há muito 

tempo para desenvolver estes aspetos. Contudo, as responsabilidades não podem ser 

apenas assacadas ao estabelecimento escolar. Com poucos recursos e com um calendário 

limitado, o programa tem de ser distribuído para que os objetivos principais sejam 

atingidos, pois o êxito dos alunos nos exames é a preocupação fundamental da prática do 

ensino.  

Todo este projeto deverá, se o quisermos desenvolver e aperfeiçoar em 

experiências futuras, implicar também a adesão e cumplicidade das famílias. Como 

apurámos, poucos são os alunos que têm hábitos de leitura, assim como poucos são os 

familiares que os incentivam a fazê-lo ou que o fazem eles mesmos. Assim, não podemos 

deixar de referir a importância de apelar à responsabilidade dos encarregados de educação 

para que tentem fomentar o gosto pela leitura junto dos alunos, assim como para que os 

incentivem à visualização de debates, telejornais, entrevistas ou documentários, entre 

outros. Diversificar as tipologias dos programas que veem na televisão será, certamente, 

uma excelente estratégia formativa. Mas as cadeias televisivas estão mais empenhadas na 

guerra das audiências do que na batalha pela cultura. Contra Big Brothers e Casas dos 

Segredos ou novelas com personagens que usam um discurso confrangedor é difícil lutar, 

quando se está na adolescência e muitas vezes sozinho, em casa ou no quarto. 

É ainda necessário salientar que durante este ano letivo trabalhámos com um 

grupo muito específico de alunos. Estes advêm de contextos sociais, familiares e 

económicos diferentes que influenciam direta e indiretamente o nível linguístico 

apresentado por este núcleo. Por estas razões, a realização destas estratégias noutro grupo 

de alunos poderia não fazer surtir os efeitos positivos que encontrámos no nosso núcleo. 

Importante será que cada docente tenha em consideração os contextos de cada grupo de 

discentes, as suas caraterísticas, os seus pontos fortes e fracos e que, a partir disso, 

construa atividades e estratégias adaptadas a cada caso. 
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