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Resumo 

 

A competência pragmática, como parte integrante das competências que integram o 

conhecimento duma língua, interessa cada vez mais a investigadores, professores e alunos 

no contexto do ensino-aprendizagem de uma Língua Estrangeira. No entanto, o seu ensino 

e desenvolvimento ainda não estão suficientemente implementados no caso do Português 

Língua Estrangeira, como demonstrado, principalmente, pela análise de materiais 

didáticos ou, em parte, pelos documentos orientadores que guiam a estruturação de 

currículos e aulas. O presente projeto de investigação-ação procurou formas e resultados 

de uma experiência de ensino-aprendizagem e desenvolvimento da competência 

pragmática em PLE. O trabalho foi realizado com alunos dos níveis A1 a B2, em contexto 

não-imersivo, na Johannes Gutenberg-Universität de Mainz, ao longo dum ano letivo, e 

foi experimentado através do recurso a atividades comunicativas, tanto a nível da 

compreensão como da produção, do recurso a materiais autênticos, e do recurso ao 

contacto com falantes nativos como fornecedores de exemplos autênticos de uso da 

língua. Visou-se, não só, abordar a pragmática da comunicação oral, mas também da 

escrita. 

 

Palavras-chave: pragmática, competência comunicativa, materiais autênticos, português 

língua estrangeira. 
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Abstract 

 

Pragmatic competence, as part of several components that make up the knowledge of a 

language, is of increasing interest to researchers, teachers and learners on the context of 

the teaching and learning of a foreign language. However, its teaching and development 

are not yet, or not sufficiently, implemented when it comes to the case of Portuguese as a 

foreign language, as it has been shown, mainly, by teaching materials or, partly, by the 

guiding documents that help in the planning of curricula and classes. This action-oriented 

research project has looked for ways of teaching, learning and developing pragmatic 

competence in a foreign language, as well for its results. The work was carried out with 

students from levels A1 to B2, in a non-immersion context, in the Johannes Gutenberg-

Universität in Mainz, throughout a whole academic year. Experiences were made through 

the use of communicative activities, both at the level of understanding and production, 

through the use of authentic materials, and through the contact with native speakers as 

providers of authentic examples of language use. We tried not only to work on the 

pragmatics of oral communication, but also on the pragmatics of written communication. 

 

Keywords: Pragmatics, communication, authentic materials, Portuguese as a foreign 

language 
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Introdução 

O presente relatório é resultado do trabalho realizado ao longo do ano letivo de 

2018/2019, em contexto de estágio pedagógico de ensino de PLE, inserido no plano do 

Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. O referido estágio realizou-se na Johannes Gutenberg-Universität 

em Mainz, na Alemanha, entre outubro de 2018 e julho de 2019. Deste modo, tive, no 

estágio, oportunidade de trabalhar com os alunos dos cursos de português da 

universidade, dentro de quatro disciplinas distintas: Sprachkurs I, Sprachkurs II, 

Mündliche Kommunikation e Textredaktion. Os alunos são provenientes de diferentes 

nacionalidades (embora, maioritariamente, de nacionalidade alemã) e representam 

diferentes faixas etárias, como poderá ser verificado, mais adiante, no texto do relatório. 

Neste estágio, foi objetivo principal e tema central de aulas e atividades potenciar 

o desenvolvimento da competência pragmática dos alunos. O porquê da escolha deste 

tema de trabalho e investigação foi a ideia de que, atualmente, muitos alunos procuram, 

ao aprender uma língua estrangeira, aprender a comunicar nela. As tecnologias atuais e a 

facilidade de viajar, de conhecer novos países e culturas, ou mesmo de os ter trazidos até 

nós, seja pelo turismo ou pelos intercâmbios estudantis, fomentam cada vez mais as 

interações linguísticas e o contacto com aqueles que falam, como sua língua materna, a 

língua que estamos a aprender. Surge então a questão de adaptar o ensino atual ao 

contexto atual, de o tornar mais prático, mais realista e mais alinhado com as necessidades 

e expectativas dos alunos. Daí o interesse em despertar neles uma consciência da 

existência da componente pragmática na língua, de levar até eles não apenas códigos e 

estruturas linguísticos abstratos, como os que a gramática tradicional explora, e exemplos 

obsoletos e irreais da língua, que ninguém utiliza, mas permitir-lhes obter esse contacto 

com a língua real, produto do uso, que a pragmática estuda. 

Desde logo foi tido em conta que os alunos se encontravam em contexto não 

imersivo face à língua portuguesa, que se apresentava para eles, portanto, como uma 

língua estrangeira. Quer isto dizer que, num país não lusófono, os alunos da JGU não se 

encontravam em contacto constante com a língua portuguesa, não mantendo com ela uma 
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relação ativa de uso quotidiano e por necessidade. Assim sendo, a não ser que por decisão 

e interesse próprios, os alunos contactavam com a língua portuguesa apenas na sala de 

aula. A questão essencial para mim foi, não a escassez de contacto com a língua, mas 

principalmente a dificuldade de contactar com o uso da mesma, ou seja, com a variedade 

de exemplos de concretizações autênticas da língua que um contexto imersivo poderia 

proporcionar aos alunos. O ensino da língua em contexto de aula tende a passar muito 

pelo ensino tradicional de gramática, tradução ou exemplos obsoletos ou irrealistas da 

língua; neste caso, o interesse foi o de despertar a consciência dos alunos para a 

componente pragmática da língua portuguesa, que abarca esse uso real, pelos falantes da 

língua, com o qual os alunos em princípio não teriam contacto, a não ser que viajassem 

para um país lusófono, que tivessem contacto com falantes nativos, ou que os contextos 

e possibilidades de usos da língua fossem levados até eles no contexto de aula de língua 

estrangeira.  

O trabalho do estágio foi de caráter experimental e teve em vista explorar algumas 

questões e tentar encontrar soluções para as mesmas, dentro do trabalho disperso entre os 

dois semestres e vários grupos de alunos, em atividades curriculares e extracurriculares. 

Foram estas as questões: 

- É possível ensinar pragmática? Se sim, como? 

- Como se prevê o desenvolvimento da competência pragmática pelos manuais e 

documentos que orientam, atualmente, o ensino de PLE? 

- De que forma podemos proporcionar aos alunos o contacto com exemplos da 

língua autênticos, de forma a despertar neles a consciência duma competência 

pragmática? 

- De que forma podemos pôr em prática o uso da língua pelos alunos, de forma a 

aprofundar o desenvolvimento da competência pragmática e a consolidar a sua 

competência comunicativa? 

- Os alunos terão uma reação positiva e resultados demonstráveis através destas 

práticas? 
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 O relatório, tentando responder a, ou pelo menos desenvolver, estas questões, com 

base no trabalho realizado no estágio, dividiu-se da seguinte forma: 

 Um primeiro capítulo, de índole mais teórica, onde se procurou compreender o 

que é a pragmática, especificamente no contexto do ensino de línguas estrangeiras, e que 

aspetos da mesma poderão interessar ao professor e ao aluno duma LE. Fala-se também 

da comunicação, não só como competência, mas como método de trabalho da língua, e 

de como esta se alia ao desenvolvimento da competência pragmática. Também como 

método de trabalho e ensino, explorámos as possibilidades de inserção de exemplos e 

materiais autênticos na aula de LE, e vimos como essa inserção traz vantagens à aula e ao 

desenvolvimento das capacidades do aluno, não só na componente pragmática, mas na 

prática da língua no seu todo. Concluindo o capítulo, centrámo-nos no caso do PLE, 

tentando averiguar de que forma a competência pragmática tem vindo a ser trabalhada, 

ou melhor, como se prevê (ou não) que o seja, tanto por documentos orientadores como 

por manuais didáticos. 

 No segundo, e último, capítulo, o enfoque foi no trabalho realizado no estágio, 

detalhando-se de que forma as conceções teóricas do primeiro capítulo foram exploradas 

e experimentadas em sala de aula, mas também em atividades extracurriculares. Dão-se 

alternativas a métodos e materiais tradicionalistas que excluem a competência pragmática 

do ensino e que negligenciam a comunicação como via de desenvolvimento da língua 

para o aluno. Ao longo do capítulo, podem encontrar-se exemplos práticos de atividades 

realizadas em momentos de aula, nas regências previstas pelo estágio curricular, e em 

grupos de conversação realizados em tempo extracurricular. Finalmente, são mostrados 

os resultados obtidos junto dos alunos, e analisadas as impressões dos mesmos face às 

aulas e atividades propostas ao longo do estágio, com recurso à análise de dados 

recolhidos em inquérito. 

 Novamente, reitero a ideia de que os trabalhos realizados ao longo do ano letivo 

não seguiram um método exaustivo que permitisse obter resultados de teor científico 

rigoroso, nem podem ser, portanto, generalizáveis, mas que se procurou explorar novas 
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ou diferentes possibilidades de atividades, experimentá-las juntos dos alunos de 

diferentes níveis e contextos, e, através dos resultados de trabalhos, inquéritos, e 

impressões, chegar-se a algumas conclusões sobre como o desenvolvimento da 

competência pragmática pode ser conseguido com alunos de uma LE de diversos níveis 

de competência e de diversas proveniências num contexto não-imersivo. 
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Capítulo 1 – Enquadramento teórico 

Como o título do relatório indica, no trabalho realizado no estágio pedagógico, 

pretendeu-se desenvolver as competências pragmáticas dos alunos, para isso recorrendo 

ao emprego de materiais autênticos que constituíssem input significativo para os alunos 

e a atividades que promovessem a comunicação e a produção da língua em sala de aula, 

mas também a interação entre alunos. 

 No presente capítulo, através dos vários subcapítulos em que se divide, pretende-

se explorar alguns destes conceitos, as suas definições e a sua aplicação no contexto da 

aula de LE e, especificamente, na aula de PLE, analisando possibilidades e vantagens. 

Pretende-se também ver como está previsto o trabalho de  desenvolvimento de 

competências pragmáticas, comunicativas e o uso de materiais autênticos nos documentos 

orientadores e nos materiais didáticos que guiam atualmente os docentes de PLE. 

 Este capítulo permitirá, então, uma abordagem teórica que contextualizará as 

estratégias, ideias e atividades, e respetivos resultados, apresentados no segundo e último 

capítulo deste trabalho. 

 

1.1. O que é a Pragmática? Algumas definições possíveis no contexto de 

ensino de línguas estrangeiras 

Para começar um trabalho que fala sobre pragmática, importa primeiro definir o 

que entendemos pelo termo. De facto, a pragmática, como disciplina relativamente 

recente do estudo das línguas, dá origem a várias definições e recobre inúmeros aspetos 

da língua, o que dificulta, de certo modo, que se dê uma definição única, definitiva, 

concreta e restritiva do que ela é. A pragmática é «un terreno prácticamente inabarcable, 

no sólo por su extensión, sino también por su carácter muchas veces interdisciplinar.» 

(ESCANDELL VIDAL 1996: 7) 

Não nos interessa, de qualquer das formas, neste trabalho, apresentar uma proposta 

duma definição definitiva desta disciplina e propor, sobre ela, uma definição teórica, mas 

antes, pelo contexto em que o presente relatório se integra, sugerir algumas definições 
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possíveis que nos poderão ajudar (e que estiveram presentes) na elaboração deste 

trabalho. Não é do nosso interesse, também, traçar um percurso histórico do surgimento 

e desenvolvimento de teorias em torno da pragmática, mas sim abordar e apontar algumas 

questões teóricas que, mais uma vez, nos importam neste contexto em específico. Mais à 

frente, veremos especificamente como é que a pragmática está e como ela pode estar 

presente no ensino de uma língua estrangeira, especificamente, para os propósitos deste 

trabalho, no ensino do português como língua estrangeira, integrando-se numa perspetiva 

do método comunicativo e do uso de materiais autênticos em sala de aula. 

Assumimos assim a ideia de que a pragmática designa o estudo do uso da língua 

pelos seus falantes, opondo-se, assim, à gramática em sentido abstrato, por não ser 

exclusivamente normativa e, portanto, despegada daquilo que é a concretização real da 

língua. Se a gramática se apresenta como um conjunto de regras que indicam como a 

língua se estrutura e configura, e se essas regras não correspondem exatamente ao modo 

como os falantes vão pegar em estruturas da língua e moldá-las e adaptá-las à sua vontade 

para poderem dizer o que querem dizer, então podemos assumir a gramática como, em 

certa medida, irrealista. A disciplina da pragmática vem assim colmatar a falha da 

gramática de se construir com base em conceitos abstratos, sem ter em conta, muitas 

vezes, o que realmente se passa no mundo real dos usos concretos da língua, não 

prestando atenção a variações das regras, implicitamente assumidas pelos falantes, que 

adaptam a língua ao seu gosto e necessidade, dentro, obviamente, de certos limites de 

aceitabilidade e adequação.  

Apesar das vantagens que uma competência pragmática traz aos falantes, esta 

disciplina não tem tido o mesmo espaço que as regras abstratas do sistema gramatical, 

pois que a primeira, sendo muito associada aos aspetos da oralidade, era negligenciada 

por o discurso oral ser considerado uma transgressão da norma escrita (GENOUVRIER 

1985: 40). Enquanto que os sistemas linguísticos têm vindo a ser estudados desde há 

séculos, a noção de pragmática linguística como a conhecemos hoje surgiu apenas no 

século passado. Os estudos linguísticos tinham então «como objetivo fundamental el 

estudio de las lenguas en tanto que códigos abstractos de unidade» (VERA LUJÁN 2014: 

11), não tomando em consideração a língua como um organismo vivo, que se utiliza, que 
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vai mudando e se vai adaptando à medida que vai sendo usada pelos seus falantes – esta 

consideração da língua como tal vem ser apresentada pela visão pragmática do sistema 

linguístico. 

Como o próprio nome indica, a pragmática refere-se à língua posta em ação, e assim 

ela pode  

[...] ser entendida como a disciplina que trata dos aspectos da linguagem humana 

que têm a ver com a acção e a prática. Como falar em acção por meio da linguagem 

é falar de comunicação, podemos também dizer que a pragmática é a disciplina que 

estuda a linguagem humana sob o ponto de vista da comunicação. (LIMA 2006: 13) 

Falar na língua posta em ação é, assim, falar da língua naquele que muitos 

consideram ser o seu papel principal – o de ferramenta comunicativa. Neste trabalho, 

propõe-se o tratamento da língua portuguesa a partir duma perspetiva pragmática e, 

portanto, estudada na sua vertente comunicativa, não como excluidora da gramática e das 

normas da língua, mas sim vendo a pragmática como uma componente que engloba toda 

a língua porque faz-se do uso de toda a língua e de todos os seus campos de estudo. 

Podemos também definir o significado pragmático dum texto como estabelecendo «una 

función multívoca entre el significado gramatical, de un lado, y el emissor, el destinatário 

y la situación en que tiene lugar el intercambio comunicativo, del otro.» (ESCANDELL 

VIDAL 1996: 39) Cremos que não faz sentido estudar uma língua estrangeira tendo em 

conta apenas o seu sistema normativo abstrato, pois que «a enunciação desempenha um 

papel de tão largo alcance na organização da língua que dela se deverá dizer que constitui 

a trave-mestra dessa organização.» (FONSECA 1994: 53). A língua existe porque nós a 

usamos, porque dela fazemos uso partindo de vontade e necessidade. Concluímos, então, 

que os enunciados criados pelos falantes da língua determinam essa estrutura que a 

gramática tenta, depois, regrar e explicar. Estão, deste modo, pragmática e gramática 

interligadas. Assim, 

(…) ao considerarmos um nível pragmático não estamos a acrescentar, numa óptica 

linearista, mais um nível aos já conhecidos, estamos antes a suscitar um conjunto 

de dimensões que percorrem e enformam os outros níveis e os põem em interação. 
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Mais simplesmente: o nível pragmático funde-se, surge fortemente imbrincado nos 

níveis gramatical e léxico-semântico. (FONSECA 1994: 53) 

A pragmática não deverá então ser vista como uma capacidade independente de 

contexto, que os falantes possuem de forma inata, mas como uma capacidade que compõe 

a sua competência linguística e comunicativa, e que vai sendo desenvolvida ao longo da 

vida do falante e nas suas interações linguísticas. Interessa, também, aqui, por ser muito 

clara e problematizadora, a possibilidade de definição de pragmática como ela é posta por 

Escandell Vidal (1996: 10) na sua Introducción a la Pragmática: 

Tal y como la entiendo, la pragmática no es un nivel más de la descripción 

lingüística – comparable a la sintaxis o a la semántica –, ni una disciplina global 

que abarca todos los niveles y los supera; la pragmática es una perspectiva que parte 

de los datos ofrecidos por la gramática y toma luego en consideración los elementos 

extralingüísticos que condicionan el uso efectivo del lenguaje. En este sentido, la 

pragmática no pretende invadir el terreno de la investigación gramatical, sino, en 

todo caso, complementarlo; por ello resulta perfectamente compatible con una 

descripción formal del sistema lingüístico […].  

Para este relatório, a competência pragmática foi pensada lado a lado com a 

competência da comunicação, visto que, nesta perspetiva de trabalho, as duas não se 

poderiam dissociar. De facto, «Pragmatic ability actually encompasses the four main 

channels for communication, the receptive ones, listening and reading, and the productive 

ones, speaking and writing» (ISHIHARA 2010: 3) – , e o trabalho desta competência não 

pode excluir a interação, a receção e a produção reais que compõem a comunicação na 

língua, pois que estas configuram também aquilo que é o uso real da língua, objeto de 

estudo da pragmática. O trabalho da comunicação potencia, portanto, o desenvolvimento 

da competência pragmática. De igual modo, uma boa competência pragmática resulta 

numa melhor competência comunicativa. Estão, assim, as duas competências 

interdependentes. 

A pragmática tem em conta também, claro, o contexto, e isso inclui as relações entre 

interlocutores. 
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A characteristic of [the] early models of communicative competence is that they 

treated pragmatic competence as a psycholinguistic ability that exists within 

individuals as a stable trait, independent from context. In later research, pragmatic 

competence has been incorporated into a broader conceptual framework that 

focuses on the dynamic and dialogic aspects of communication. […] Interactional 

competence views language knowledge and ability as locally situated and jointly 

constructed by participants in discourse. To this end, ability and context are 

connected. Learners’ resources are not set in advance but are dependent on the 

specifics of the dynamic social context.  (TAGUCHI 2017: 4)  

Se falamos em comunicação, temos também de pensar na comunicação em 

sociedade, em contextos reais e em situações concretas. Aprender a comunicar significa, 

também, aprender a interagir com o outro. Uma visão pragmática da língua pode ajudar 

o aprendente estrangeiro na sua adaptação no contexto em que a língua se utiliza – por 

exemplo, a saber usar o PEC de maneira adequada a diversas situações e contextos numa 

visita a Portugal. Essa adaptação do uso, e a compreensão mais clara dos discursos dos 

falantes nativos que decorre da mesma, trazem inúmeras vantagens ao falante estrangeiro, 

quanto mais não seja o simples facto de que se sente culturalmente mais integrado. 

A pragmática trata, então, de estudar formas que usamos para estabelecer sentidos 

e comunicar, inserindo-nos em contextos reais e na interação com outros, fatores que 

terão influência na maneira como nós usamos a língua e como construímos os nossos 

enunciados. Como afirmado por Ishihara (2010: 5), «pragmatics deals with meaning that 

the speaker needs to co-construct and negotiate along with the listener within a given 

cultural context and given the social constraints». Sendo produto do uso da língua 

concretizado pelos seus falantes, a pragmática resulta então numa componente da língua 

muito e rapidamente variável, porque a língua em uso muito dependerá do falante, do seu 

ou seus interlocutores, da situação e do contexto comunicativo. Na verdade,  

The interpretation of pragmatic meaning can sometimes pose a challenge – even to 

natives of the language – since speakers do not always communicate directly what 

they mean and listeners do not always interpret the speakers’ meaning as it was 

intended. So, the speakers and the listeners need to collaborate to assure that 
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genuine communication takes place. (ISHIHARA 2010: 5)  

Assim sendo, a pragmática não se pode definir num x número de termos e regras 

que se assumem como absolutas e fixadas. Ela compõe-se antes desta colaboração entre 

falantes que participam duma situação comunicativa, em que tentam mutuamente 

entender e fazer-se entender, recorrendo aos recursos linguísticos que se encontram 

disponíveis. Neste campo de estudo, não há regras absolutas e abstratas, pois «Words, 

and other linguistic components of utterances, are available as resources with potentials 

to be interpreted (in interaction with contexts) in certain preferred (or routinized) ways.» 

(LINELL 1998: 119). A maneira como utilizamos estes recursos, como já visto, não é só 

ditada por regras gramaticais, mas também pelas pragmáticas. O campo da pragmática 

torna-se, assim, muito vasto e de difícil definição e estudo científico, mas isto não quer 

dizer que tal estudo seja de facto impossível – quer-se dizer, tanto a nível teórico como a 

nível da aprendizagem para falantes nativos e não nativos, sendo este último o caso que 

nos interessa. 

Há divergência na opinião sobre como deve ser feito o ensino de gramática – de 

modo explícito ou implícito (NAZARI 2012: 157). É um facto que a competência 

gramatical pode, e deve, ser aprendida através do estudo de gramáticas e regras da língua, 

o que facilita a sua aprendizagem até pelos falantes não nativos, pois as regras que 

aprendem assumem-se como absolutas e mais dificilmente virão a modificar-se no futuro 

(segundo pensam os que advogam um conhecimento abstrato das regras do sistema), mas 

também é certo que esse ensino pode ser explícito dentro dum contexto. Como afirma 

Nazari (Idem: 161), é possível parar a aula por um minuto para chamar a atenção para 

certa forma gramatical num texto e rapidamente explicar essa regra. Então, a gramática é 

explicitada dentro do exercício/atividade. Cremos que o mesmo se pode fazer com a 

pragmática, ou seja, um certo conteúdo pragmático num texto em análise pode ser objeto 

de análise, discussão e destaque. Mas a pragmática, não se constituindo de regras 

absolutas e abstratas como a gramática, não parece suscetível de ser ensinada a partir de 

ditas regras, e pode ser, então, ensinada de maneira implícita.  



 

27 

Implicit language teaching, or learning without rules, involves exposure to 

information. One learns through examples, usage, and illustrations without direct 

instruction about the language structure. (MOELLER 2010: 92) 

Neste caso, procura-se explicitar uma forma pragmática no sentido de chamar a 

atenção para a sua presença num discurso, para o que ela significa, ou procura significar, 

ou seja, qual o seu valor nesse enunciado. Disto não se partiria para uma explicação 

teórica; simplesmente, com tal explicitação, o aluno está agora mais consciente dessa 

forma e de como ela opera no discurso, e encontra-se mais apto a descobrir formas 

semelhantes no futuro, noutros textos. Trata-se de uma maneira de despertar, de certo 

modo a sua consciência pragmática.  

[…] the real responsibility of the classroom teacher is not to instruct students 

specifically in the intricacies of complimenting, direction-giving, or closing a 

conversation, but rather to make students more aware that pragmatic functions exist 

in language, specifically in discourse, in order that they may be more aware of these 

functions as learners. (BARDOVI-HARLIG 1996: 13) 

Os aprendentes duma língua podem, sim, ser incitados ao trabalho de tal competência, 

com o auxílio dos professores. É então essencial 

que se enseñe al alumno extranjero (…) a buscar, mas allá de lo dicho, lo 

comunicado, es decir, a incluir sus capacidades inferenciales en su competencia 

comunicativa. Este aspecto es resbaladizo, puesto que, por un lado, el significado 

implícito, por su naturaleza pragmática, no es estable y, por ello mismo, puede ser 

cancelado cambiando el contexto y, por otro, porque las capacidades inferenciales 

son universales. (PONS BORDERÍA 2005: 52) 

Para trabalhar a competência pragmática, então, não se deveria recorrer a livros de 

regras, mas sim ao contacto com a língua real, produto do uso da língua pelos falantes, 

permitindo portanto que esta competência vá sendo adquirida por um falante, nativo ou 

não nativo, no contacto, ao longo do tempo, com concretizações autênticas da língua, 

desenvolvendo a sua consciência pragmática, e não simplesmente ensinando-lhe 

pragmática (BARDOVI-HARLIG 1996: 11).   
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Assume-se logo, desde aqui, a importância extrema do contacto dos alunos com a 

língua (a real, não aquela artificialmente criada para propósitos de ensino), contacto a 

partir do qual irão assimilando concretizações pragmáticas da língua, que poderão depois 

aplicar à sua própria produção na mesma. O professor pode (e deve) ter, neste 

desenvolvimento da competência pragmática, o papel de facilitador e de orientador da 

aprendizagem, que seleciona os melhores materiais a trabalhar na aula, incita à produção 

da língua (pois comunicar é a única maneira de pôr em prática conceitos adquiridos e de 

os ir interiorizando cada vez mais profundamente), e que chama a atenção para certos 

aspetos pragmáticos que podem passar ao lado do aluno desavisado.   

Concluímos, então, que a pragmática designa o estudo da língua do ponto de vista 

do seu uso para a comunicação. Assim sendo, estuda essa mesma comunicação, como é 

que ela é realizada e quais os seus objetivos, ou seja, como é que os falantes usam a língua 

e os recursos linguísticos para atingir determinados fins comunicativos, para se fazerem 

entender do melhor modo, ou para conseguirem efeitos extralinguísticos através dos seus 

enunciados. Se na gramática tudo é linear e muitas vezes normativo no que toca às regras 

que regem o modo como a língua é utilizada, dum ponto de vista pragmático apercebemo-

nos de que nem tudo quererá dizer, ou comunicar, o que seu significado semântico ou 

sintático nos parece indicar. Enquanto a gramática nos dará a divisão da língua nas suas 

componentes, a explicitação de como ela funciona e as regras por trás da sua organização, 

a pragmática oferece-nos uma visão real sobre a maneira como a língua é usada, moldada, 

e adaptada de variadíssimas formas pelos seus falantes, tendo em conta os respetivos 

objetivos comunicativos e as diversas circunstâncias de enunciação, e para que a língua 

se adapte àquilo que eles querem fazer com ela. A língua, e, mais especificamente, a 

pragmática da língua, funciona também, então, como espelho de relações sociais (PONS 

BORDERÍA 2005: 5) e hierárquicas, e é veículo para a comunicação e interação com o 

outro, que nos permite ser bem (ou mal) sucedidos nas nossas relações interpessoais. 

For instance, learners need to know what syntactic forms and lexis they should use 

in order to refuse an invitation from someone. At the same time they need to be able 

to determine whether such refusal is acceptable within a particular situation in the 

target culture, and if so, what to say in order to refuse whom and under what 
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circumstances. To this end, pragmatics extends beyond grammar. It entails 

knowledge of forms as well as their functional possibilities, and contextual 

requirements that determine form-function mappings. (TAGUCHI 2011: 2) 

Face ao número de falantes da língua portuguesa, e também às suas diversas 

variedades, é quase impossível prever ou enumerar todos os mecanismos pragmáticos 

postos em uso por eles para a tal utilização da língua em seu proveito. É, no entanto, 

possível identificar alguns campos ou situações em que mecanismos pragmáticos são 

postos em uso e de que forma isso é feito, e é também possível colocar o aluno de PLE 

em contacto com a língua para que ele vá aprendendo os seus mecanismos pragmáticos. 

 

1.1.1. Aspetos da competência pragmática que poderão interessar ao ensino-

aprendizagem de PLE 

Um exemplo disto são os atos de fala, que nos demonstram facilmente como com 

um simples enunciado linguístico, muitas vezes, não nos limitamos a dizer algo, a 

comunicar alguma informação, mas queremos levar a que algo aconteça, queremos 

influenciar o nosso interlocutor a realizar uma ação (LIMA 2006: 101). A língua é, assim, 

performativa, e não só constativa. Existem, de facto, «acções muito especiais, na medida 

em que só podem ser praticadas usando a linguagem. É impossível alguém fazer uma 

proposta permanecendo calado» (LIMA 2006: 19), para dar um exemplo, mas o mesmo 

se aplica a muitas ações que um falante poderá querer concretizar no quotidiano – fazer 

um pedido, dar uma ordem, pedir desculpa, agradecer, entre muitas outras. Não nos 

interessou, no contexto do estágio, ensinar explicitamente aos alunos quais os atos de fala 

presentes num determinado texto, mas indicar-lhes como se podem fazer propostas, 

pedidos, dar conselhos, etc., ou como a atenuação e os atos de fala indiretos podem ser 

essenciais na determinação do nosso êxito comunicativo, demonstrando-lhes, assim, 

algumas concretizações e possibilidades da pragmática na língua, e preparando-os para 

reconhecer outras. É importante que o aluno entenda como o que se diz nem sempre 

corresponde ao que se quer dizer (ESCANDELL VIDAL 1996: 17) e como é que isto se 

concretiza na língua-alvo da sua aprendizagem, neste caso, o português. 
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Outro aspeto pragmático interessante para consideração é o conceito de cortesia, 

conceito que conecta o uso da língua a uma vertente cultural. Isto porque quando nos 

encontramos numa situação em que é preciso utilizar a língua, temos sempre em conta, 

mesmo que não nos apercebamos disso, onde decorre a interação, de onde estamos a falar 

(social ou hierarquicamente), com quem, e para quê, e estes fatores determinam a maneira 

como iremos comunicar (leia-se, usar a língua). É importante, numa interação linguística, 

que sejamos bem sucedidos, e que no decorrer dela não prejudiquemos a nossa face nem 

a do nosso interlocutor, ou seja, que preservemos a nossa imagem e a do nosso 

interlocutor. Para isto, usamos fórmulas, conceitos já formulados pelos estudos da 

Pragmática, como as formas de tratamento e fórmulas ritualizadas, como cumprimentos 

ou despedidas, e a adequação de registo, estratégias de delicadeza que têm por finalidade 

a preservação da nossa face e da do nosso interlocutor (LIMA 2006: 107). 

As formas de tratamento são as formas linguísticas que empregamos para 

designar o outro a quem nos dirigimos. Em português, este é um conceito bastante 

abrangente, que sofre muita variação e que frequentemente vemos em mudança. Ainda 

hoje, elas revelam «alguma instabilidade, causadora de desconforto e até de insegurança 

linguística.» (LOPES 2018: 60).  

No seu livro Sobre “Formas de Tratamento” na Língua Portuguesa, de 1972, 

Lindley Cintra identifica como existentes no português as seguintes categorias e exemplo 

de algumas respetivas formas de tratamento: 

1.º Tratamentos pronominais do tipo de tu, você, vocês, V. Ex.ª, V. Ex.as (…) 

2.º Tratamentos nominais do tipo de: a) o senhor, a senhora, os senhores, as 

senhoras; b) o senhor Dr., o senhor Ministro; c) o pai, a mãe, o avô; d) o António, 

a Maria; e) o meu amigo, o patrão, etc. (…) 

3.º Tratamentos verbais ou seja, a simples utilização da desinência do verbo como 

referência ao interlocutor-sujeito: «Queres?», «Quer?», «Querem?».» 

(CINTRA 1972: 11-12) 

Embora estas categorias existam em diversas línguas, o português tem as suas 
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especificidades muito próprias na sua divisão em três planos de formas de tratamento, 

que são eles: 

 a) Formas próprias da intimidade; 

b) Formas usadas no tratamento de igual para igual (ou de superior para inferior) e 

que não implicam intimidade; 

c) Formas chamadas “de reverência” – “de cortesia” – , por sua vez repartidas por 

uma série muito variada de níveis, correspondentes a distâncias diversas entre os 

interlocutores. 

 (CINTRA, 1972: pp. 14 -15) 

É importante perceber como se faz esta escolha de formas de tratamento: a 

estratégia passa por encontrar o equilíbrio entre dois eixos ou vetores que regulam esta 

escolha, sendo estes o nível hierárquico ou de estatuto social, e a distância, ou seja, um 

maior ou menor grau de intimidade ou familiaridade entre interlocutores. No entanto, 

nesta evolução em curso, estes dois eixos poderão estar a sofrer um processo de atenuação 

que se reflete numa maior liberdade de escolha de formas de tratamento. 

Se é um facto que, em Portugal, o emprego do correto tratamento formal tem um 

grande peso, também é verdade que a tendência tem vindo a ser para aligeirar a 

obrigatoriedade de um uso restrito e fixo destas formas. Vejamos, por exemplo, que ainda 

há poucas décadas os pais eram tratados pelos filhos na 3.ª pessoa verbal, e que hoje em 

dia o mais normal seria o tratamento por tu; ou o caso do contexto escolar, em que os 

professores facilmente aceitam a forma stôr ou prof, quando antigamente o mais aceitável 

seria Sr.º(ª) Prof.º(ª). Esta coloquialização, ou conversacionalização, do discurso 

(GOUVEIA 2007: 96) espelha recém-reconfiguradas relações sociais. Mesmo assim, 

ainda é difícil definir quais as formas de tratamento a usar em cada uma das situações 

com que um falante se possa deparar, e um estudo de descrição completa do 

funcionamento das formas de tratamento em PEC está ainda por fazer (LOPES 2018: 61). 

É importante que o aluno compreenda estes conceitos na língua-alvo, que certamente 

funcionarão de modo diferente na sua língua e na sua cultura. Ishihara (2010: 15) afirma 

que « What might be innocuous questions in one culture may be insulting, intrusive, or 
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otherwise offensive in another culture», mas, para verificarmos como a pragmática 

designa uma vertente tão variável das línguas, como no exemplo acima, vemos como, 

mesmo dentro da cultura dum mesmo país, as diferenças linguísticas não se encontram 

apenas no nível semântico-lexical ou fonético, mas também no pragmático – aquilo que 

é ou não aceitável dentro das possibilidades de uso da língua: 

[…] the formal realisation of strategies may differ across intra-lingual variety due 

to macro-social factors. Differences may be on the level of the existence of a 

particular form, on the relative preferences of use of a particular form, and finally, 

on the level of the relative range of forms employed to realise a particular strategy. 

(BARRON 2005: 528) 

 As formas de tratamento e a cortesia prendem-se também com o registo, ou seja, 

com saber em que registo vamos produzir os nossos enunciados, de que forma vamos 

fazer a adaptação do que dizemos ao que queremos dizer, ao tema e ao que o contexto da 

enunciação nos permite dizer. É importante consciencializar os alunos « das diferenças 

de registro segundo o sexo, idade, grupo profissional […]. A falta de adequação da 

linguagem quanto ao vocabulário, ao nível de língua pode criar situações constrangedoras 

ou levar a mal-entendidos.» (MIYAKI 2003: 217). O registo pode ser mais ou menos 

formal, aplicando-se mais ou menos regras (implícitas), o que significa um maior ou 

menor à vontade na maneira como vamos interagir linguisticamente com o(s) nosso(s) 

interlocutor(es). Adequações de registo influenciam vários aspetos da produção 

linguística, desde as escolhas léxicas e semânticas, à correção e cuidado que vamos dar 

às construções sintáticas, às já referidas formas de tratamento, etc. Vemos, assim, como 

a pragmática se prende intrinsecamente com a gramática, e como uma e outra interagem 

na produção linguística. Estas adequações do que dizemos têm frequentemente por função 

diminuir ou aumentar a força ilocutória dos nossos atos linguísticos, ou melhor, a sua 

eficácia comunicativa. Quer isto dizer, por exemplo, que queremos atenuar o que 

dizemos, e para isso reconstruímos os enunciados, não somos diretos no que dizemos, 

usamos construções frásicas mais complexas, diminutivos, termos afetuosos (na 

comunicação informal), entre outras estratégias que podemos utilizar. Isto porque a 

cortesia influencia a preferência por atos indiretos, no uso de implicitações 
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conversacionais. 

Alguns conceitos como estes são universais, presentes em qualquer língua vista 

como um sistema de interação social, mas o modo como tais conceitos se concretizam é 

algo que vai variar muito – ou seja, concretamente, que formas são usadas, algo que não 

é uma questão de tradução literal intralinguística, mas sim de formas diferentes que estão 

presentes em cada cultura/língua, e mesmo dentro de cada cultura/língua. Assim, alguns 

princípios pragmáticos que são universais poderão facilitar o desenvolvimento da 

competência pragmática intralinguística, mas as diferenças devem ser estudadas e 

aprendidas em todos os níveis de aprendizagem, não assumindo que esta universalidade 

e transferibilidade está presente em todos os aspetos da pragmática (KASPER 1996: 155). 

Interessa também perceber quando alguns conceitos pragmáticos são aplicados tendo em 

vista o sucesso na comunicação/ interação, visto que, dependendo das culturas, nalguns 

casos são necessários certos mecanismos de cortesia e adequação de registo (por 

exemplo) que noutras culturas não estão presentes, ou não são previstos, e vice-versa. 

What makes the study of speech acts across languages all the more interesting is 

that while these core strategies tend to exist in most languages, knowing whether 

they are applied in the given language context, and if so, determining when, how, 

and why they say what they say can be challenging. The tendency to use a particular 

configuration of these strategies in a given situation depends on the language and 

culture. (ISHIHARA 2010: 10) 

 

No caso concreto do trabalho deste estágio, podemos considerar que os alunos têm 

implícitas na sua capacidade de comunicação em alemão uma série de regras de 

adequação do discurso que porão em prática nas suas interações sociolinguísticas. É 

errado, no entanto, assumir-se que tais regras serão simplesmente transpostas para o caso 

da língua portuguesa (variante europeia). Em PEC, os falantes não nativos deparar-se-ão 

com um novo conjunto de regras do uso da língua com vista a uma boa adequação social, 

cultural e de contexto, ou melhor, com um novo conjunto de fórmulas pragmáticas mais 

ou menos previstas para cada situação. Devido ao facto de que estas fórmulas não estão 

estabelecidas, de que elas podem variar de região para região ou, até, de falante para 
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falante, e de que a pragmática (aqui no sentido do uso da língua) admite uma certa 

criatividade por parte dos falantes, é praticamente impossível ensinar e explicar a um 

aprendente de uma LE todos os mecanismos através dos quais os falantes nativos adaptam 

a sua produção linguística para uma melhor adequação ao contexto e para serem bem 

sucedidos numa troca/ interação linguística. É possível, no entanto, ir demonstrando 

possibilidades através de input que vá deixando no aluno algumas impressões de como a 

língua é, e pode ser, utilizada para tais fins, e chamar-lhe a atenção para algumas noções 

básicas que vão surgindo em exemplos utilizados em contexto de aula. Não falamos então 

de regras pragmáticas, mas preferencialmente de normas pragmáticas que «refer to a 

range of tendencies or conventions for pragmatic language use that are not absolute or 

fixed but are typical or generally preferred in the L2 community» (ISHIHARA 2010: 13). 

Temos de ter em atenção que esta variação na pragmática não surge apenas entre 

diferentes línguas e diferentes países, senão também dentro da própria língua e do próprio 

país. Vejamos o caso da língua portuguesa, que já de si é pluricêntrica, encontrando-se 

presente em vários países dispersos pelos vários continentes. Esta distância geográfica e 

cultural resulta em que a língua portuguesa seja concretizada de formas muito diferentes 

pelos seus falantes de diferentes nacionalidades. Mas não necessitamos de pensar de 

maneira tão abrangente, quando sabemos que, mesmo numa área geográfica tão pequena 

como a de Portugal, a língua portuguesa, na sua variedade europeia – e, mais 

concretamente, as suas concretizações pragmáticas, apresenta-se em diversas formas e 

variantes, sendo esta última variação diatópica, a do PEC, a que nos interessa mais no 

presente trabalho. Pelo facto de que muitos alunos encontrados neste estágio pedagógico 

tinham já tido contacto com o português brasileiro, nalgumas aulas e nalguns momentos 

de atividades extracurriculares, enriqueceu-se o conhecimento dos alunos pela 

comparação entre as variantes PEC e PB, desde questões de formação de frases, regras 

gramaticais distintas, a questões que passam, precisamente pela pragmática, pela seleção 

de substantivos, verbos e expressões mais adequados a cada contexto enunciativo. 

No trabalho em questão, interessou mais o contexto de conversa oral informal, por 

ser o que parecia ser mais interessante para aprendentes jovens, se bem que, em certas 

atividades, abordaram-se também contextos formais e as diferenças de grau de 
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formalidade entre vários exemplos, nem sempre numa ótica de binómio formal/ não 

formal, mas de escala gradual de formalidade. Neste contexto específico do estágio por 

mim realizado (e de que darei conta mais adiante), os alunos encontravam-se num 

contexto não imersivo. Quer isto dizer que o ambiente que os rodeava não lhes propiciava 

naturalmente contacto com a língua-alvo. Assim, para receberem um input suficiente ou 

significativo, os alunos têm de procurar o input por si mesmos ou de o receber no contexto 

da aula de língua. Normalmente, uma aula não possibilita o contacto com falantes nativos 

(além do professor) ou com exemplos reais da língua. Deste modo, procurou-se colocar 

os alunos em contacto com falantes nativos pessoalmente, e em contacto com exemplos 

reais de uso da língua que foram recolhidos pessoalmente pela professora estagiária 

(devido, infelizmente, à falta duma base de dados que permitisse o acesso a tais 

exemplos). Além disto, tentou-se que os alunos participassem em atividades 

comunicativas que os colocassem em simulação do que seria uma interação real em PEC, 

ou pelo menos que os fizessem utilizar a língua de forma mais improvisada e 

desprevenida, tal como acontece na vida real. Tais atividades serão melhor explicadas no 

capítulo seguinte, assim como os resultados obtidos.  

Queremos agora explorar melhor quais são as vantagens dum método 

comunicativo. 

 

1.2. Comunicação na sala de aula – vantagens do recurso ao método 

comunicativo e desenvolvimento da competência comunicativa 

A grande importância da pragmática no ensino de línguas é, exatamente por esta 

estudar o uso real da língua, o poder de habilitar os aprendentes a utilizarem a língua de 

uma maneira realista, de saber apropriá-la e adaptá-la às diversas situações 

comunicativas, e de, através deste processo, também de culturalmente se integrarem 

melhor numa sociedade ou grupo de falantes nativos. Deste modo, um falante não nativo 

duma língua aprende a ser proficiente e criativo na maneira como usa a língua em seu 

proveito: 
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É necessário propiciar aos alunos a percepção de que, se nos contentamos com as 

formas cristalizadas de expressão, corremos o risco de permitir sempre que a 

linguagem fale por nós, e renunciamos ao direito de fazer a linguagem dizer o que 

somos capazes de inventar. (AZEREDO 2011: 206) 

Um ensino que passa pela pragmática passa também, obrigatoriamente, pela 

comunicação. A melhor maneira de trazer a comunicação ao espaço da sala de aula é 

utilizando uma abordagem comunicativa de ensino de línguas. Como afirma Pons 

Bordería (2005: 12-13), «cualquier profesor de E/LE está enseñando pragmática, tal vez 

de forma inconsciente, desde el mismo momento en que sigue un método comunicativo.»  

O que significa utilizar este método comunicativo é criar atividades e tarefas 

comunicativas que propiciem ao aluno o desenvolvimento das suas capacidades de 

comunicação, demonstrando-lhe que «la comunicación es algo mucho más amplio que 

ese aburrido partido de tenis en el que hablante y oyente van alternando los papeles 

activos y pasivo del acto comunicativo» (PONS BORDERÍA 2005: 16). Para isto será 

também importante suscitar nos alunos, como abordado anteriormente, o 

desenvolvimento da sua competência pragmática, 

[...] que incluiría tanto la competencia sociolingüística: reglas socioculturales (los 

aportes de la pragmática social o cultural y de la sociolingüística son en este sentido 

fundamentales) y la competencia estratégica: estrategias de comunicación verbal y no 

verbal para actuar o interactuar de manera eficaz (la pragmática lingüística ha sido su 

sustento teórico). (BRIZ GÓMEZ 2015: 21)  

Esta competência pragmática, a competência linguística (domínio dos códigos) e a 

competência discursiva (capacidade de dar coerência e coesão aos textos e adequação aos 

discursos), juntas, perfarão a capacidade comunicativa do falante (Idem). 

O método comunicativo apresenta-se como trazendo muitas vantagens ao espaço do 

ensino-aprendizagem e ao conjunto de capacidades que o aluno vai retirar da sua 

aprendizagem para situações futuras. As atividades comunicativas fornecem práticas de 

atividades completas, melhoram a motivação, permitem uma aprendizagem natural e 

criam um contexto que apoia essa aprendizagem (porque estabelecem um clima positivo 

e de relações interpessoais dentro da sala de aula) (LITTLEWOOD 1981: 17-18), e, além 
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disso, pela sua natureza interativa, elas potenciam o papel ativo do aluno na sala de aula 

e incentivam-no para a autonomia na aprendizagem. Numa abordagem comunicativa do 

ensino-aprendizagem de línguas, o professor não é apenas um instrutor, mas sim um 

facilitador da aprendizagem, que assume vários papéis, como o de vigiar o trabalho dos 

alunos, coordenando as atividades; é, portanto, coordenador da sala de aula, por vezes 

instrutor da linguagem, conselheiro e ajudante quando necessário, e, por vezes, um co-

comunicador em conjunto com os alunos nas suas atividades (LITTLEWOOD 1981: 92-

93). O método comunicativo alinha-se, então, com o ideal de colocar o aluno no centro 

da sala de aula, e de fazer com que o ensino se baseie no aluno e nas suas necessidades, 

não o contrário (quer dizer, o aluno ver-se obrigado a adaptar-se ao ensino que lhe é 

imposto).  

Como referido anteriormente, a maior parte dos alunos aprende a língua com o 

objetivo de conseguir compreendê-la e produzi-la; para isto, é deveras importante que o 

aluno se habitue a ouvir a língua e a interpretá-la, ou seja, recebendo-a e compreendendo-

a e também que seja desafiado a colocá-la em prática, produzindo, isto é, falando ou 

escrevendo. Na sala de aula, não são possíveis certas situações reais de utilização da 

língua, mas é sempre possível a encenação de tais cenários, sob supervisão do professor. 

O grande desafio da aula comunicativa é o de preparar uma aula em que as várias 

componentes que obrigatoriamente compõem o ensino-aprendizagem de língua se 

encaixem à volta deste eixo da comunicação, complementando-o. Procura-se um método 

comunicativo, portanto, não como exclusão dos outros métodos e/ou componentes, mas 

como método de ensino em que todas as componentes se possam integrar num ensino 

completo e que providencie aos alunos tudo o que precisem para comunicar na língua. É 

certo que uma língua poderia ser ensinada só pelas regras da gramática e pelo seu lado 

mais teórico, mas as componentes gramaticais, por exemplo, podem ser ensinadas não só 

como uma vertente isolada da língua, sem qualquer contexto, mas dentro duma outra 

atividade de comunicação; isto potencia uma aprendizagem mais fácil para os alunos, e 

torna-se mais interessante para os mesmos pois entendem que a gramática (neste caso) 

que estão a aprender possui realmente um uso real, que os nativos a utilizam em situações 

concretas e efetivas, com determinados objetivos e para obter determinados efeitos. O 
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ensino torna-se, também, mais adequado às potenciais necessidades do aluno 

(LITTLEWOOD 1981: 76) de comunicar fora da sala de aula. Isto é diferente de ensinar 

listas e tabelas com regras, sem contexto, que tornam a aprendizagem completamente 

abstrata para os alunos e, portanto, na maioria das vezes intrinsecamente desinteressante. 

Tal como no uso real da língua, os vários componentes da língua existem não 

isoladamente, mas ligados e conectados, coerentemente, entre si. Um ensino que tenha 

isso em conta não só é mais realista, como também mais completo e mais motivador, e 

permite aos alunos um trabalho mais desenvolto e um maior à vontade na posterior 

utilização da língua. O resultado destas atividades é um falante mais desinibido e mais 

preparado para atuar em situações de comunicação e de interação com o outro. 

De facto, «mais do que um sistema, a língua é uma forma de ação e de vida e mais 

do que um instrumento para transmissão de informação é um modo de produção de 

sentido. Seu uso é sempre situado, coletivo, público e aberto (…).» (MARCUSCHI 2003: 

23). Portanto, a língua pode e deve funcionar como meio de integração social e cultural. 

Entender que as expressões passam para além do seu sentido literal e entender como as 

expressões funcionam dentro de várias estruturas são grandes contributos para a 

competência pragmática e para a proficiência comunicativa numa LE, levando a uma 

melhor integração com aqueles que são os falantes do português, pois “pragmatics is 

defined as the study of communicative action in its sociocultural context” (KASPER 

2001: 2). Na comunicação, «el emisor recurre a una serie de estrategias verbales y no 

verbales, que constituyen la actividad argumentativa y conversacional» (BRIZ GÓMEZ 

2015: p. 19), e essas estratégias fazem parte do uso da língua, ou seja, da sua componente 

pragmática e comunicativa. É também importante pensar que um falante «does not 

undergo metamorphosis when he begins to speak a foreign tongue, but takes with him his 

same strengths and weaknesses, his same skills and habits, which may help or hinder him 

at all stages of the communication process» (LITTLEWOOD 1976: 11), e que, portanto, 

os conhecimentos prévios do falante e do falante/aprendente na sua língua materna 

também entram na equação quando se trata de determinar a sua competência 

comunicativa e pragmática. 

Como foi previamente referido, ensinar a comunicar e ensinar pragmática aos 
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alunos duma língua não é tão simples como ditar uma regra; assim, o papel do professor 

e dos materiais de ensino deverá ser o de potenciar a aprendizagem, expondo o aluno a 

muito (e bom) input linguístico que lhe permitirá desenvolver as suas capacidades (ver 

subcapítulo seguinte, 1.3.). Verificando-se alguns materiais pedagógicos de ensino de 

PLE (ver 1.3.1.), por vezes deparamo-nos com exercícios ou explicações com pouco 

enfoque na pragmática, sendo que a sala de aula é muitas vezes o único local de contacto 

dos alunos com a língua-alvo que irão aprender. Visto isto, é natural que na maioria dos 

casos os alunos demonstrem uma grande proficiência gramatical (campo sobre o qual os 

manuais escolares e, por vezes, os próprios professores, mais se debruçam) não 

demonstrando, por outro lado, bons níveis de conhecimento pragmático, especialmente 

quando comparados com falantes nativos, o que se reflete numa performance menos 

natural e verosímil da língua em questão e, portanto, numa competência comunicativa 

mais fraca.  

Ao input que poderá – a nosso ver, deverá – ser introduzido no aluno em aula, 

daremos agora lugar no seguinte subcapítulo. 

 

1.3. O input da LE através do recurso a materiais e exemplos autênticos 

Because pragmatic knowledge, by definition, is highly sensitive to social and 

cultural features of context, one would expect input that is richer in qualitative and 

quantitative terms to result in better learning outcomes. A second language 

environment is more likely to provide learners with the diverse and frequent input 

they need for pragmatic development than a foreign language learning context 

[…]. (KASPER 1996: 159-160) 

 

Tal como foi anteriormente referido, uma boa aquisição de competências 

pragmáticas só pode ser atingida através de um contacto suficiente e de qualidade com 

exemplos da língua em uso real. Da mesma forma, a competência comunicativa na língua-

alvo não surge tão naturalmente que não seja necessário o treino da mesma, e novamente 

para desenvolvimento desta competência, os alunos precisam de ter contacto com 
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exemplos autênticos de comunicação na língua que aprendem. Assumindo que os alunos 

não se encontram num contexto em que a língua portuguesa seja sua língua segunda e que 

não se encontram em imersão na mesma, faz-nos falta pensar noutras maneiras de 

proporcionar este contacto direto em quantidade e qualidade com exemplos da língua. 

A este contacto direto com a língua que resulta diretamente numa aquisição 

implícita e numa familiarização com as formas de uso da mesma, chamaremos input 

linguístico. O input quer-se, mais uma vez, em quantidade e em qualidade, o que significa 

que a seleção de exemplos para input nos estudantes deverá ser fruto duma seleção 

cuidadosa e tendo em vista os objetivos da aprendizagem, os métodos que se pretendem 

utilizar, e o nível e capacidades dos alunos em causa. 

Em manuais de ELE e, por vezes, até mesmo nos documentos orientadores (ver 

1.4.), não está previsto um input que seja real, proveniente de fontes reais e não de 

materiais artificiais, criados com o propósito do ensino mas pondo de parte aquela que é 

a realidade da língua em uso – a que a pragmática estuda. Exemplos realistas são postos 

de parte em detrimento dum bom exemplo gramatical, e os alunos (principalmente como 

neste caso, em contexto não imersivo) dão por si encontrando dificuldades para ter um 

contacto direto e real com a língua-alvo. 

A general consensus in the literature is that classroom learning is poor in 

opportunities for pragmatics learning. This results from the lack of both a range of 

representations of communication situations and registers within classroom 

discourse, as well as information about pragmatic norms of the given language in 

textbooks, and instead the presence of inauthentic language samples based on 

intuitions of textbook writers (TAGUCHI 2011: 11) 

 

No trabalho realizado neste estágio curricular, com vista a ter bons resultados no 

uso do método de ensino comunicativo e na aquisição das competências comunicativa e 

pragmática pelos alunos, foi, portanto, necessário pensar, no contexto de sala de aula, 

quais os materiais e as atividades que potenciariam o ensino/aprendizagem mais eficaz. 

Faz então sentido, ao pensarmos na pragmática como designando o estudo do uso real da 
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língua pelos seus falantes, fornecer aos alunos input de exemplos autênticos da língua, 

pois tal tipo de materiais permite desenvolver juntos dos alunos as suas capacidades de 

compreensão e de comunicação, não só na oralidade, mas também na escrita 

(CARVALHO 1993: 121). Os materiais autênticos têm vindo a ser implementados já 

desde os anos 70 do século XX, conjuntamente com a abordagem comunicativa ao ensino 

de línguas (AZRI 2014: 249), mas até hoje o trabalho da sua implementação tem vindo a 

ser expandido e consolidado, sendo um trabalho ainda não concluído.  

Consideraram-se, neste trabalho, exemplos autênticos como sendo materiais 

produzidos por nativos, sem a intenção prévia de serem utilizados num contexto 

pedagógico (BERWALD 1986 apud CARVALHO 1993: 118). Assim, estes materiais 

potenciam a aprendizagem mas não foram desenhados tendo-a em conta. Os materiais 

autênticos complementam o input que os alunos recebem, muitas vezes irrealista e 

insuficiente. Além disso, mesmo que os alunos tenham contacto com o professor que seja, 

ele mesmo, falante nativo, esse contacto não é suficiente (CARVALHO 1993: 118), e a 

produção do professor não é dirigida especificamente à aprendizagem duma certa 

componente comunicativo-pragmática, mas sim feita de acordo com as exigências do 

contexto da aula e dos alunos.  

Ao terem contacto com materiais autênticos, os alunos têm várias vantagens, entre 

elas poderem contactar com a língua tal e qual como ela é utilizada, pois os diálogos não 

foram ensaiados, e os textos não foram fabricados, e além disso os alunos estão a ter um 

contacto com a língua nativa oral que não seria (tão) possível no contexto não-imersivo 

em que se encontram. Os materiais autênticos trazem também outra vantagem, pois 

podem apresentar-se também como uma fonte de exemplos culturais do país de onde 

provém a língua-alvo. Eles testemunham a realidade da língua em uso, e ilustram também 

o contexto real em que ela se utiliza. Por isso, também, «A la hora de explorar 

didácticamente un material auténtico los métodos más adecuados serían el comunicativo 

y el enfoque por tareas» (ANDRIJEVIC 2010: 160), pois estes métodos permitem estudar 

mais a fundo estes materiais e são mais fiéis à sua potencialidade de aprendizagem de 

usos reais da língua do que uma atividade de análise gramatical, por exemplo. 
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A linguagem verbal, meio por excelência de comunicação, perfaz a(s) 

comunidade(s) dos homens, constituindo-se o seu grande vínculo congregador. A 

capacidade linguística é antes de tudo uma capacidade comunicativa. Esta não se 

concretiza decerto exclusivamente na manifestação verbal, antes se reparte por 

todas as formas de comportamento, que revestem o carácter de actos culturais, 

porque assumidos pelo homem enquanto ser inteligente, livre e social. No entanto, 

entre estes actos culturais o acto linguístico destaca-se, porque a todos aglutina, a 

todos acompanha, a todos subjaz. (FONSECA 1977: 93) 

Uma atividade de produção linguística não existe, portanto, independente da cultura em 

que se insere. De igual modo, a cultura é parcialmente constituída pela língua e pelos 

discursos nessa língua. Numa interação entre indivíduos que falam em português e vivem 

em Portugal identificamos não só marcas linguísticas mas também marcas 

sociopragmáticas, e dados socioculturais (CARVALHO 1993: 118-119) determinados 

pelo contexto sociocultural em que vivem e em que interagem, pois quando falamos de 

dimensão pragmática «abandonamos […] as fronteiras do próprio texto procurando o 

sentido da sua construção também no comprometimento sociocultural com o momento 

da enunciação» (MORAIS 2003: 42). Deste modo, «when somebody uses a particular 

kind of language, he or she says something, usually unintentionally, about his or her social 

world(s) (traditions, classes, gender, age, profession etc.)» (LINELL 1998: 101). Vejamos 

o exemplo hipotético dum material autêntico que constituísse uma conversação entre 

empregador e empregado. Tendo acesso a tal conteúdo, o aluno da língua pode deduzir, 

do input recebido, as formas de tratamento a utilizar numa tal situação de distância social 

e hierárquica, mas também, que tipo de aproximação os interlocutores expressam, que 

formas de atenuação eles usam, de que forma se dirigem um ao outro – como é que o 

empregador pode dar uma ordem, de que maneira um empregado pode pedir desculpa por 

uma certa situação, entre muitas outras possibilidades. Ou, então, dois amigos conversam 

sobre temas ligados à sua cultura, ou utilizam expressões idiomáticas ou ditos populares 

nos seus discursos. Tudo isto são formas de transmissão implícita de cultura. Concluímos, 

assim, que os materiais autênticos podem espelhar aspetos da cultura e das relações 

sociais, não só pelos seus temas, mas pelas próprias características dos discursos, e que o 
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podem fazer de maneira mais simples e natural do que os materiais artificialmente criados 

com esse propósito. Tais tópicos da cultura podem depois ser tema de discussão em sala 

de aula (ver Quarta Regência, Anexo 7 ). Deste modo, os materiais autênticos vão também 

proporcionar aos alunos, ao darem-lhes um contacto realista com a sua cultura-alvo, uma 

oportunidade de melhorar a sua competência intercultural, pois «O conhecimento, a 

consciência e a compreensão da relação (semelhanças e diferenças distintivas) entre “o 

mundo de onde se vem” e “o mundo da comunidade-alvo” produzem uma tomada de 

consciência intercultural.» (CONSELHO DA EUROPA 2001: 150). 

Os materiais autênticos utilizados neste trabalho foram: artigos noticiosos, vídeos, 

mensagens escritas informais e e-mails de cariz formal, e, principalmente, gravações e 

transcrições de conversa oral informal espontânea. Deste modo, conseguiu-se abranger 

vários tipos de situações reais de uso da língua, desde o modo mais formal ao mais 

informal, passando pelo meio escrito e pelo oral, pelas formas mais standardizadas ou 

padronizadas do uso da língua ao seu uso espontâneo em constante adaptação e 

improviso. Comprovar-se-á com este trabalho que uma recolha de materiais autênticos, 

embora tendo de ser feita de modo cuidado e bem pensado, traz à sala de aula um 

variadíssimo reportório de exemplos da língua em uso pelos seus falantes, propiciando 

aos alunos um input autêntico e que lhes despertará o seu interesse pela língua e, por 

acréscimo, pela cultura em questão e pelo desenvolvimento das suas capacidades de 

comunicar na mesma. Estes materiais autênticos fornecem também exemplos 

gramaticais, abrindo espaço ao tratamento e aprendizagem da componente gramatical da 

língua, não a excluindo deste trabalho mais prático da comunicação e da pragmática, mas 

sim integrando a gramática na sua potencialidade real de uso em conjunto com as outras 

componentes do discurso. Também isto torna a aprendizagem de certos conceitos mais 

regrados e difíceis para os alunos algo mais interessante, pois provido de contexto, e 

facilita a sua aprendizagem pois os alunos veem as estruturas da língua não em exemplos 

abstratos, mas na potencialidade da sua utilização real. 

Como exemplo autêntico da língua, tentou trazer-se à aprendizagem dos alunos não 

só uma grande variedade de materiais, como também exemplos concretizados em tempo 

real. Isso foi possível através da participação de falantes nativos convidados a participar 
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nas aulas e em atividades extracurriculares. O contacto com nativos traz várias vantagens 

aos aprendentes da LE. Desde já, coloca o aprendente em contacto direto com alguém 

que coloca a língua-alvo em uso de forma natural por essa língua ser a sua língua materna, 

demonstrando obviamente como a língua pode ser usada com autenticidade. Além disto, 

uma interação aprendente-nativo pressupõe que o aprendente tenha de ser espontâneo e 

desenvencilhado na sua produção da língua; ele quer entender e quer fazer-se entender. 

Um falante nativo que, como é o meu caso, seja professor da língua, está sempre 

condicionado pela sua vontade de ajudar o aluno, limitando a sua produção da língua 

àquilo que acha que o aprendente compreenderá, ou colocando questões que se adequem 

ao grau de proficiência do aluno, e com as quais se sentirá à vontade para iniciar a sua 

produção na língua. No entanto, um falante nativo, como os dois que tivemos presentes 

em duas regências e atividades distintas, que não tem noção do nível dos alunos e que não 

lhes facilita o seu trabalho, vai requerer dos aprendentes uma maior desenvoltura no uso 

da língua e que eles se esforcem mais para o compreenderem e acompanharem o seu ritmo 

de elocução. Mesmo que os falantes utilizem expressões de cariz mais pragmático ou 

formas gramaticais desconhecidas pelos alunos, o que é importante não é uma 

compreensão imediata do sentido inteiro da frase, ou de cada uma das palavras, senão 

uma aproximação ao que o falante quis dizer e um contacto com estas novas formas que 

o aprendente poderá até adquirir por assimilação. É importante propiciar aos alunos o 

contacto com falantes nativos quando tal é possível, principalmente num contexto como 

o deste estágio, um contexto não-imersivo em que os aprendentes não têm contacto diário 

com a língua, ou dificilmente o têm, fora da sala de aula, por se encontrarem num país 

onde essa língua não é falada como língua nativa ou local. Num contexto imersivo, seria 

também ideal que se incentivasse os alunos a, fora da sala de aula, envolverem-se em 

situações comunicativas com os falantes nativos da região, sendo em situações do 

quotidiano, como uma ida ao café ou ao supermercado, como num contexto de saída com 

amigos, por exemplo. Atividades como estas desenvolvem tanto a compreensão como a 

produção, põem em prática e melhoram competências gramaticais tanto como as 

pragmáticas, e fornecem, dentro desta última, mais conhecimentos dos modos como se 

faz o uso da LE numa interação linguística, tudo isto culminando numa melhoria da 
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competência comunicativa e pragmática dos estudantes. 

 

1.4. O lugar da pragmática, da comunicação e  dos exemplos autênticos 

no caso concreto do ensino de Português Língua Estrangeira 

Durante muitos anos, teve lugar predominante no ensino de línguas, e também no 

ensino de PLE, uma perspetiva da língua ensinada exclusivamente através dos seus 

conteúdos e regras gramaticais, ou seja a partir dum conjunto de regras abstratas que em 

nada ou quase nada correspondem àquilo que é realmente feito com a língua em situações 

de comunicação. Nos anos 60, encontrávamos o «‘structurally competent’ student – the 

one, that is, who has developed the ability to produce grammatically correct sentences – 

yet who is unable to perform a simple communicative task» (JOHNSON 1981: 1); o novo 

modelo comunicativo surge face ao descontentamento com este modelo anterior, em que 

a ênfase do ensino estava em «to manipulate the structures of the language easily and 

without error». (Idem: 2). Surge, então, uma nova preocupação em mostrar aos alunos as 

potencialidades da língua em uso e em prepará-los para uma situação de comunicação. 

Em 1977, em Portugal, Fonseca e Fonseca afirmavam que 

[...] a inflexão mais marcada ultimamente sobrevinda à didáctica das línguas será 

constituída pelo abandono de uma perspectiva metalinguística (entendida no 

sentido da obtenção de conhecimento e domínio do sistema formal) em favor da 

exploração crescentemente alargada do uso em situações de comunicação. 

(FONSECA 1977: 51). 

Assistimos assim, nestes anos setenta do século passado, já a uma mudança de 

paradigma no ensino das línguas, afastando-se dum ensino tradicional, mais ligado à 

gramática e descontextualizado do uso real das línguas, para chegar a um ensino que 

colocaria a competência comunicativa como enfoque da aula e da aprendizagem dos 

alunos, adaptando o que seriam regras gramaticais àquilo que os alunos querem, ou 

sentem, necessidade de aprender para que possam colocar as suas capacidades linguísticas 

em ação. Embora os autores citados tenham tido como preocupação o ensino do Português 
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como Língua Materna, o que dizem insere-se num paradigma mais geral, que tem também 

em conta a pragmática para o ensino do Português como língua estrangeira.  

Nos dias que correm, esta luta por um ensino comunicativo, mais prático e eficiente, 

ainda decorre. Nos documentos orientadores, que têm vindo a ser atualizados, falta, ainda, 

uma maior preocupação por, e destaque das competências pragmático-comunicativas. E, 

como professores de uma língua estrangeira, deparamo-nos, principalmente, com 

materiais desatualizados em relação às necessidades ou desejos atuais dos alunos, e que, 

acima de tudo, fornecem exemplos da língua que estão bastante afastados dos exemplos 

autênticos de uso da língua em situações reais de comunicação espontânea. Tais exemplos 

são produzidos por autores de manuais tendo em vista o ensino de certa competência 

gramática ou linguística, em português padrão, menosprezando a necessidade de tais 

exemplos corresponderem verdadeiramente àquela que é a realidade do PEC. 

Vejamos alguns exemplos, retirados de manuais de PLE correntemente utilizados 

em contexto de aula.  

 

1.4.1. - Alguns exemplos de manuais de PLE 

Para realizar esta sucinta análise de manuais de PLE, elegeram-se cinco manuais 

dos níveis A1/A2, um manual de nível B1, um manual de nível B2 e um manual de níveis 

B1/B2, todos com data de publicação de 2008 em diante1. Foram estes: 

• Falas Português? Iniciação ao Português Língua Não Materna. Níveis A1 

– A2 Juvenil (BACELAR 2009) 

• Passaporte para Português (A1 – A2) (KUZKA 2014) 

• Dialogar em Português. Níveis A1 e A2. (LEMOS 2013a) 

• Praticar Português. Níveis A1 e A2. Nível Elementar. (LEMOS 2013c) 

• Aprender Português – Compreensão Oral. Níveis A1/A2 – Inicial. 

(OLIVEIRA 2008) 

 
1 Para apresentação de exemplos retirados de manuais, optou-se pela inserção dos mesmos no corpo do 

texto, e não nos Anexos finais, com vista a facilitar ao leitor a sua análise e o seguimento lógico da 

leitura. 
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• Falas Português? Português Língua Não Materna. Nível B1. (ALBINO 

2013) 

• Falas Português? Ensino Português no Estrangeiro. Nível B2. (DIAS 2011) 

• Português em Direto. Níveis B1 e B2. (LEMOS 2013b) 

 

Começamos pelas formas de cumprimentos/saudações, e pelas apresentações 

pessoais. Estes discursos configuram aquelas que são, muitas vezes, as primeiras 

interações com outro falante. Nos diferentes manuais, entre os níveis A1 a B2, 

encontramos diferentes tipos de exercícios mas muitos poucos tipos de explicitação da 

grande variedade de formas que estas ações linguísticas podem tomar.  

 O exemplo mais básico e, também, mais incompleto, é o deste manual de nível 

A1/A2, dirigido ao público juvenil: 

 

Figura 1: Manual de Nível A1/A2 (BACELAR 2009: 13). 
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Figura 2: Manual de Nível A1/A2 (Idem: 15). 

Apesar de se dirigir a um público jovem, o manual poderia apresentar exemplos mais 

vastos. Por exemplo, na última imagem em anexo, seria escusada a repetição de «Adeus! 

Até amanhã!».  

O próximo manual (LEMOS 2013c), apesar de se dirigir aos mesmo níveis, já não 

refere como público alvo o (infanto-)juvenil, e apresenta exercícios mais desenvolvidos. 

Mesmo assim, em vez de introduzir algumas formas de cumprimento/apresentação num 

exercício focado na gramática e nos tempos verbais (ver Figura 3), poderia ter-se criado 

um exercício verosímil a nível da pragmática, ou até mesmo ter-se optado por um material 

(mais) autêntico, a partir do qual, mesmo que implicitamente, se trabalhassem aspetos 

gramaticais como o da figura. Na Figura 4, questionamo-nos em que medida estes 

«Diálogos curtos» representam, verdadeiramente, diálogos. Raramente uma interação se 

dá deste modo, com cada interlocutor tomando a fala uma única vez, sem, por exemplo, 



 

49 

retribuir o cumprimento, a questão, etc. Mais corretamente designar-se-iam estas 

pequenas falas como excertos de diálogos. 

 

Figura 3: Manual de nível A1/A2. (LEMOS 2013c: 10)  

Neste excerto, nota-se também como nunca se repetiria “A senhora” em “A senhora 

fala bem português!”, pois já há duas ocorrências antes. 
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Figura 4: Manual de nível A1/A2 (Idem: 43). 

Este último manual tem como título Praticar Português. Da mesma autora e da mesma 

editora, temos o manual Dialogar em Português (LEMOS 2013a) dirigido aos mesmos 

níveis de proficiência. Mais uma vez, achamos os exemplos de formas de cumprimento 

ou saudação insuficientes e desprovidas de contexto, facto que dificulta a aprendizagem 

do aluno quanto ao modo como uma interação realmente se estruturaria entre dois (ou 

mais) interlocutores. Os exercícios também não explicitam as diferenças no discurso 

devido a diferentes níveis de formalidade/ distância entre os interlocutores. 
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Figura 5: Manual de Nível A1/A2 (LEMOS 2013a: 12). 

 

Figura 6: Manual de Nível A1/A2 (Idem: 13). 
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O mesmo género de crítica poderia ser feita ao manual Aprender Português – 

Compreensão Oral, também de nível A1/A2: 

 

Figura 7: Manual de Nível A1/A2 (OLIVEIRA 2008: 22). 

 

Quanto às formas de tratamento, comecemos pela falha mais óbvia – a omissão 

do vós. É errónea a assunção de que esta 2.ª pessoa do plural está completamente extinta 

da língua portuguesa – isto poderá ser verdade para o português oral de norma padrão, 

mas o mesmo não se verifica, por exemplo, nos dialetos setentrionais do norte de Portugal, 
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onde até os falantes mais jovens continuam a empregar este tratamento: 

Contrariamente aos dialetos do Sul e ao português-padrão, os dialetos 

setentrionais e alguns do Centro mantêm o uso de vós como pronome de 2ª pessoa 

do plural em situações comunicativas em que o falante se dirige a mais do que um 

interlocutor; nesse contexto, o verbo mantém igualmente, na sua flexão, as formas 

correspondentes de 2.ª pessoa de plural. (RAPOSO 2013: 130) 

O que se verifica atualmente é uma hesitação da parte dos falantes entre a forma 

na 2.ª pessoa vós e a forma na 3.ª pessoa vocês, configurando-se numa construção híbrida 

que mistura as duas formas de tratamento e respetivas formas verbais. Seria, no entanto, 

de grande importância manter a existência do vós nas aulas e nos materiais pedagógicos; 

veja-se o caso de o aluno viajar ao Norte de Portugal, facilmente aí seria confrontado com 

esta forma de tratamento e não estaria informado nem preparado para a reconhecer. Ou, 

ainda mais provável, num qualquer texto literário o vós aparece frequentemente, e a 

aprendizagem da língua poderá (deverá) passar também pela literatura. Ainda noutra 

situação hipotética – uma situação formal, num discurso, por exemplo, seria normal, e até 

mais convencional, o uso do vós em detrimento do vocês. Deste modo, pode ser ensinado 

ao aluno o facto de que é mais usual o tratamento por vocês, mas a 2.ª pessoa não deverá 

ser omitida – seria possível não lhe dar tanto destaque num manual de PLE, mas a sua 

omissão resultaria num aluno mal-informado e mal preparado para as várias situações 

com que se poderá deparar nos contextos de uso da língua. 

A seguinte figura é o exemplo de um dos poucos manuais onde ainda se encontra 

presente a forma da 2.ª pessoa do plural, vós, explicitando que o seu uso é restrito, ou 

seja, que normalmente (na norma padrão) a forma mais aceitável seria vocês, com 

conjugação dos verbos igual àquela da 3.ª pessoa do plural, eles/as. Porque é que um 

manual especialmente dedicado ao público juvenil (Falas Português? Níveis A1 e A2) faz 

esta distinção, e muitos outros manuais não o fazem? 
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Figura 8: Manual de Nível A1/A2 (BACELAR 2009: 66). 

 

 Na figura a seguir, vemos que o manual de nível B1 da mesma série Falas 

Português? já não apresenta, por seu turno, a forma vós – talvez por escolha autoral, mas, 

mesmo assim, tal diferença dentro duma série de manuais da mesma editora não faz 

sentido. Além de que aqui falamos num nível mais avançado, onde os aprendentes 

estariam até já mais preparados para receber mais uma variação nas formas de tratamento. 

 

Figura 9: Manual de nível B1, à esquerda. (ALBINO 2013: 19) Manual de nível B2, à direita (DIAS 

2011: 38). 

A omissão do "vós" e a junção do "vocês" e "eles", neste último exemplo, na mesma 

pessoa, poderia levar a uma certa confusão da parte do aluno sobre se seriam a mesma 

pessoa verbal ou não. 

Estudando alguns manuais de PLE, é possível verificar que o tópico das formas 

de tratamento não é muito abordado, mas está sim mais implícito em exercícios que 
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contenham diálogos, o que faz com que o mesmo careça de uma boa explicação para o 

aluno, especialmente no que toca à estratégia de escolha de uma forma de tratamento e às 

variações que essas mesmas formas podem ter – especialmente no contexto de evolução 

em curso em que o uso das formas de tratamento na língua portuguesa se encontra 

(GOUVEIA 2007: 96-97).  

 

Figura 10: Manual de nível B1 (ALBINO 2013: 21).  

 

Este último foi o único manual, de todos os analisados, onde se encontrou o tema 

das formas de tratamento bem explícito e com exemplos. Cremos, no entanto, que estes 

exemplos não são suficientes, e que seriam mais úteis se, depois, providos de contextos e 

apresentados dentro duma interação real(ista).  
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Figura 11: Manual de Nível A1/A2 (LEMOS 2013c: 25)  

 

A partir deste último exemplo, perguntamo-nos porque não explicitar, ou fazer um 

exercício com enfoque no desenvolvimento do tema das formas de tratamento, em vez de 

o deixar perder-se no meio da gramática (neste caso, na matéria dos possessivos). 

Passemos agora a alguns exemplos de conversas – formais e informais. Nos 

próximos exemplos, encontramos, novamente, diálogos descontextualizados, e sem 

aberturas nem fechamentos. O último diálogo da primeira figura, entre professor e aluna, 

está descontextualizado e é culturalmente inapropriado: a única forma de cortesia 

presente é o uso da 3.ª pessoa do singular para o tratamento do professor pela aluna, o que 

não é suficiente. Um diálogo assim, na vida real, seria mal interpretado, visto como 

inapropriado e desrespeitoso dum ponto de vista de hierarquia e de diferença etária.  Além 

disto, é irrealista: a seguir a «E depois?», a resposta deveria ser, «Depois, têm tempo 

livre», por exemplo, o que evita a construção de enunciados com informação redundante. 

Ou, em «E a que horas é o jantar?», a resposta típica seria dizer «às 8 menos um quarto», 

ou «um quarto para as oito», mas nunca se repetiria «o jantar é», e um professor 

provavelmente não diria «sete e quarenta e cinco». 
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De resto, não há aberturas nem fechamentos, o diálogo não tem nenhumas 

atenuações, nem variações no registo, parece um diálogo ping-pong entre dois robots. 

 

Figura 12: Manual de Nível A1/A2.(LEMOS 2013 a: 36 - 37)   

 

Neste diálogo/entrevista, não percebemos bem os limites entre a conversa 

informal (irrealista) e a entrevista: 
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Figura 13: Manual de Nível A1/A2 (OLIVEIRA 2008: 10). 

 O diálogo seguinte, apesar de se apresentar como formal, e, portanto, mais 

pensado e cuidado, continua a parecer demasiado artificial e estruturado. 

 

Figura 14: Manual de Nível A1/A2 (Idem: 23). 

Nos seguintes excertos, vemos exemplos de conversas entre amigos, portanto, 

informais, que parecem extremamente artificiais e construídas. Numa conversa autêntica, 

não se encontra tanto rigor na fala, na construção sintática, na escolha de palavras e 

verbos, não há tanto sujeito pronominal explícito, nem respostas que retomam parte da 
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pergunta, etc. Carecem, também, de marcas da oralidade e de formas da coloquialidade 

típicas do contexto informal, das faixas etárias, ou dos grupos sociais. Os diálogos 

apresentam-se como diálogos formais, quase, na sua estrutura, quando certamente 

pretendiam ser o oposto. É o típico caso em que um falante nativo leria/ ouviria um 

diálogo e comentaria, “Ninguém fala assim”. E, mais uma vez, nota-se a falta de aberturas 

e fechamentos, que demonstrariam ao aprendente como iniciar e terminar uma conversa, 

e como interpretar esse mesmo desejo da parte do(s) seu(s) interlocutor(es). 

 

 

Figura 15: Manual de Nível A1/A2 (Idem: 84-85). 

 

Figura 16: Manual de Nível A1/A2 (Idem: 23). 
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Figura 17: Manual de Nível A1/A2 (LEMOS 2013a: 64-65). 

  

Algo que se encontra repetidamente por todos os manuais são formas de desejo 

e felicitações.  Neste primeiro exemplo, de Dialogar em Português Níveis A1/A2, 

encontramos o já recorrente problema do irrealismo das conversas enquanto imitação de 

produtos da oralidade, e portanto espontâneos, falta de contexto e pouco (ou nenhum) 

desenvolvimento das aberturas e fechamentos dos diálogos. 
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Figura 18: Manual de Nível A1/A2 (Idem: 122). 

  

Outros atos de fala muito explorados pelos manuais como tópicos de conversação 

são: fazer um pedido, expressar um desejo ou dar uma ordem. Para o ensino destes 

temas, seria bastante útil a teoria dos atos de fala mas também as noções de cortesia e 

formas de tratamento. Alguns manuais abordam, pelo menos, a cortesia, mesmo que 

minimamente. Outros simplesmente deixam isso implícito. Cremos que uma maior 

atenção deveria ser dada a estes aspetos pragmáticos da língua, e que, mais uma vez, os 
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exemplos deveriam ser mais completos e mais realistas. 

Vejamos alguns exemplos: 

 

Figura 19: Manual de nível A1/A2. (Idem: 47) 

Neste último exemplo, falta algo tão básico à boa educação e à adequação 

pragmática numa interação oral com pouca intimidade entre interlocutores como os 

agradecimentos. O diálogo, no geral, apresenta-se muito artificial.  
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Figura 20: Manual de Nível A1/A2 (Idem: 72-73)  

 

Nestes diálogos, num manual para nível inicial, faltam aberturas e fechamentos e 

também marcas de oralidade. Dos cinco diálogos, só um contém um agradecimento.  
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Figura 21: Manual de nível A1/A2 (OLIVEIRA 2008: 50).  

Nos exemplos acima, os diálogos poderiam estar mais completos, poderia também 

haver uma explicação das formas de tratamento e de cortesia usadas (por exemplo, do 

imperfeito de cortesia) e do porquê do seu uso. Mesmo assim, já parece mais verosímil 

em comparação com alguns dos exemplos vistos anteriormente. 
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Figura 22: No mesmo manual (Idem: 89-90).  

Aqui, o uso do diminutivo já tenta aproximar o diálogo da realidade da língua 

falada, assim como, por exemplo, o uso da expressão “Olhe (…)”.  
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Figura 23: Manual de nível A1/A2 (LEMOS 2013c: 22).  

Neste caso, encontramos mais um diálogo sem qualquer contextualização, sem 

atenção à cortesia, sem quaisquer alterações no registo – parece um diálogo entre dois 

robots mais do que uma interação humana, também pela forma como os dois falantes 

atiram um ao outro as suas falas sem fazer alterações no seu discurso. Não é assim que 

nos dirigimos a alguém quando queremos obter, ou fornecer, alguma informação. Além 

disso, ninguém, numa situação normal, se dirigiria a uma loja para inquirir sobre o preço 

de todos os produtos lá disponíveis – é simplesmente inverosímil.  
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Figura 24: Manual de Nível A1/A2 (Idem: 57). 

Do mesmo manual – este exercício fornece várias formas que poderiam surgir num 

diálogo, e contextualiza ao dar o título «Compras». No entanto, é impossível perceber o 

enquadramento de cada um destes turnos de fala (a situação em concreto, as motivações, 

os resultados) a partir dum exercício do género.   
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Figura 25: Manual de Nível A1/ A2 (Idem: 97). 

Aqui, mais um exemplo que sacrifica o realismo da pragmática pelo treino duma 

competência gramatical (a formação de superlativos); por exemplo, o vendedor 

contrariando o comprador não nos parece muito verosímil.  



 

69 

 

Figura 26: Manual de nível A1/A2. (Idem: 120) 

 

Figura 27: Sugestão de correção do exercício da figura anterior. (Idem: 128)  
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Nestas últimas duas figuras, embora o exercício em si possa resultar interessante, é 

importante que o docente saiba fazer uma boa introdução ao mesmo. Um exercício como 

este não deveria ser realizado sem, antes da sua realização, fornecer ao aluno o input 

adequado para que ele soubesse aplicar formas de cortesia. Além disto, as formas 

sugeridas pela correção deixam muito a desejar – a atenuação de um pedido ou um desejo 

não se concretiza apenas pelas mudanças na introdução ao mesmo. Mais exemplos 

poderiam ser oferecidos, como exemplos de usos de modos e tempos gramaticais, uso de 

diminutivos, vários tipos de fechamentos, etc. 

 

Figura 28: Manual de Nível B1 (ALBINO 2013: 36).  
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Neste exemplo, notamos que na realidade há mais formas de cortesia numa 

interação do género do que o uso do Pretérito Imperfeito, ou Imperfeito de cortesia. Seria 

interessante notar isso também, não só aqui, mas também noutras unidades do manual.  

 Neste mesmo manual, Falas Português?, dirigido ao nível B2, apresentam-se 

formas de dar ordens, responder a ordens, proibir e recusar proibições: 

 

Figura 29: Manual de Nível B1 (Idem: 115). 

Os exemplos fornecidos são quase todos descorteses (principalmente as recusas de uma 

proibição), não apresentam explicação do seu grau de formalidade, nem de contexto. 

Também não explicitam como atenuar estes enunciados, nem que tipo de relação teria de 

existir entre interlocutores. São exemplos bastante incompletos, que poderão induzir os 

falantes em erro. 

 No mesmo manual, encontramos alguns exemplos de expressões idiomáticas. A 

iniciativa é boa, mas seria deveras mais interessante as mesmas estarem providas dum 

contexto real (e não só inseridas numa só frase). 
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Figura 30: Manual de Nível B1 (Idem: 52). 

Nas seguintes figuras, o manual fala do sotaque do Porto. Cremos que as 

variedades regionais devem ser tratadas não como um desvio à norma que resulta numa 

má pronunciação, mas como uma norma específica de uso da língua característico duma 

região (variação diatópica). Ao destacarmos, assim, o sotaque do Porto, estamos também 

a pôr de parte todos os outros sotaques/dialetos que se encontram pelo país. Um sotaque 

ainda mais “nortenho” pode ser encontrado, por exemplo, na região minhota. E não 

esqueçamos que a norma padrão que o livro e as suas gravações apresentam não 

corresponde à realidade da língua em Portugal, mas sim a uma pequena zona e grupo 

social dentro da grande variedade e variação que há no país inteiro. De forma semelhante, 

nem toda a gente do Porto fala do modo como o livro descreve – e esse sotaque do Porto 

não pode apenas ser explicado por esses fenómenos fonéticos (incompletos), mas também 

por diferentes expressões idiomáticas e diferenças a nível lexical. 



 

73 

 

Figura 31: Manual de Nível B1 (Idem: 128). 

 

Figura 32: Manual de Nível B1 (Idem: 129). 

Na seguinte figura, vemos também algumas «expressões típicas da cidade» do 

Porto, o que representa já uma tentativa melhorada de demonstrar as expressões 

idiomáticas da zona geográfica. 
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Figura 33: Manual de Nível B1 (Idem: 129). 

Quanto a atividades comunicativas, temos o exemplo do manual Dialogar em 

Português que se destina «a aprendentes dos níveis A1 e A2 e visa desenvolver a 

competência de comunicação em situações da vida quotidiana». (LEMOS 2013a: 5) Este 

mesmo livro contém um capítulo intitulado «Trabalho de Pares», que visa pôr em prática 

«diálogos semelhantes aos que [os estudantes] ouviram» (Idem). 

 

Figura 34: Manual de Nível A1/A2 (LEMOS 2013a: 150). 
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O manual Falas Português? Nível B2 demonstra também uma maior preocupação 

com o exercício da oralidade – tanto na compreensão como na produção/interação. 

Apresenta inclusive alguns materiais autênticos (embora de índole limitada, 

maioritariamente reportagens e textos noticiosos). Já representa, no entanto, uma 

melhoria em relação a outros manuais. Seria de esperar que mais atividades 

comunicativas do género pudessem ser encontradas nos níveis mais iniciais (como no 

exemplo anterior de Dialogar em Português), para, desde o início da sua formação, 

preparar o aluno para a comunicação. 

 

Figura 35: Manual de Nível B2 (DIAS 2011: 13). 

 O mesmo manual apresenta exemplos completamente obsoletos e extremamente 

irrealistas de como se concretiza a comunicação por escrito, mais especificamente, via 

SMS. Em 8 anos, desde a publicação do manual, podemos dizer que já nada é assim, 

praticamente. Além disso, escrever SMSs, ou falar num chat, já não é algo exclusivo dos 
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jovens, quando assistimos a todo o tipo de pessoas, de várias faixas etárias, a utilizar estas 

formas de comunicação. Temos ainda o facto de que o manual parece, de certa forma, 

condenar o uso dos SMS; e a notícia que expõe (ver Anexo 17), que prevê a ruína da 

língua pelas mensagens escritas no telemóvel, revelou-se afinal não ser verdade. Tudo 

isto só demonstra a necessidade e a importância de serem usados materiais autênticos da 

língua, que podem ser recolhidos e selecionados pelos próprios docentes, de forma a 

fornecer o input mais qualitativo e mais autêntico possível aos alunos, e também o mais 

atual. Como se vê, alguns materiais envelhecem rapidamente e os seus pontos de vista 

são desmentidos pela realidade em poucos anos. 

 

Figura 36: Manual de Nível B2 (Idem: 19). 

 O manual apresenta, mais à frente, um quadro de distinção entre a língua oral e a 

escrita. A informação descrita no quadro é restritiva e está bastante incompleta. A língua 

oral também pode ser bem estruturada e planeada (exemplo: palestras, discursos, 

anúncios, noticiários, etc.) e a língua escrita pode ser espontânea e informal (exemplo: as 

mensagens SMS, que o próprio manual aborda, a linguagem de chats, uma anotação num 

caderno ou num post-it, etc.). Além do mais, a língua oral não se apoia, no seu uso, 

simplesmente «em elementos extralinguísticos», mas na manipulação dos elementos 

linguísticos que tem a seu dispor. Disto trata a pragmática, e o manual falha em não 

explicitar tal aspeto (e, como este, muitos outros). 
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Figura 37: Manual de Nível B2 (Idem: 21). 

 Outro exemplo da linguagem escrita irrealista é o seguinte de Oliveira, 2008: 

 

 

Figura 38: Manual de nível A1/A2 (OLIVEIRA 2008: 73-74). 

 Obviamente a carta apresenta as questões que teriam sido, supostamente, 

colocadas anteriormente pela Joana na sua correspondência com o Jaime. Seria, então, 
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mais interessante mostrar as duas cartas lado a lado. É verdade que a escrita, por permitir 

mais flexibilidade no tempo de estruturação do discurso, e pela possibilidade de ser 

reescrita, se torna mais estruturada, mais cuidada e mais bem pensada – pelo menos neste 

caso duma carta/postal, em que a conversação não é instantânea e síncrona. Mesmo assim, 

se pretende exemplificar uma conversa entre amigos, essa conversa resulta demasiado 

formal. 

Um exemplo raro dum manual que incorpora gravações (e respetivas  

transcrições) autênticas é o manual Português em Direto, da autoria de Helena Lemos 

(LEMOS 2013b). 

Este livro foi desenvolvido a partir de um conjunto de textos orais sobre temas 

relacionados com diferentes aspetos da vida quotidiana e resultantes do registo de 

declarações espontâneas de falantes nativos e não nativos. Os textos são 

reproduzidos na sua forma original, com as repetições hesitações, autocorreções e 

frases inacabadas, características da oralidade. (Idem: 4) 

Isto é já um grande avanço em relação aos manuais anteriormente referidos. Além 

disso, o manual organiza as gravações por temas/ unidades, e para cada uma oferece 

atividades que a acompanham e auxiliam ao trabalho de compreensão. As transcrições 

estão disponíveis no final do manual. Tem, também, propostas de exercícios de produção 

oral (Para falar mais), para que os alunos ponham em prática os conteúdos aprendidos. 

Uma única desvantagem que encontramos nestas gravações é que são sempre de 

monólogos. Por exemplo, no tema viajar, ou fazer compras, não nos deparamos com 

diálogos de situações do quotidiano (preparar uma viagem, falar com um funcionário do 

hotel/ agência de viagens/ supermercado/ loja, elaborar uma lista de compras…) mas sim 

com monólogos de falantes a descrever situações relacionadas com o tema. Ora, a maior 

parte da nossa produção oral enquanto locutores é em interação com os outros, pelo que 

essa interação deve ser treinada, não só ouvindo, mas também falando. 
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Figura 39: Manual de Nível B1/B2 (LEMOS 2013b: 89).  Exemplo de transcrição duma das 

gravações sobre o tema «Compras».  

 

Figura 40: Manual de Nível B1/B2 (Idem: 90). Exemplo de transcrição duma das gravações sobre 

o tema «Reclamações».  

A partir de exemplos como estes, o aluno acaba por ter a seu dispor mais ou menos o 

mesmo conteúdo que as respostas duma entrevista oral gravada, que facilmente se 

encontraria online, lhe forneceria. Claro que, com este manual, encontra as transcrições, 

os exercícios, e o acompanhamento necessário para aprender sobre certos temas ou 

tópicos. Mas muito mais interessante, e útil, em nossa opinião, seria o acesso a gravações 

de conversas orais espontâneas (formais ou informais), para que o aprendente da LE 

pudesse ter contacto não só com produção na língua oral, mas com a interação oral. A 

interação, como já vimos, e o contacto com o(s) interlocutor(es), moldam grandemente a 

maneira como falamos, as escolhas que fazemos na produção do nosso discurso, e implica 

também a receção e a compreensão do discurso do outro. Apenas tendo acesso a exemplos 

de conversas poderá o aluno começar a entender como se comunica, e consequentemente, 

começar ele próprio a comunicar. Exemplos de temas como os que vemos acima, 
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«Compras» e «Reclamações», acabam por ser mais informativos quando imitados 

assumidamente nas gravações de outros manuais, mesmo que sejam irrealistas e 

incompletos. 

 Terminamos assim uma pequena análise de alguns exemplos da abordagem à 

comunicação e, principalmente, a aspetos pragmáticos em manuais recentes de EPLE, 

concluindo que, embora nalguns exemplos se note algum cuidado no tratamento de certos 

aspetos da pragmática/comunicação (e principalmente no último), ainda um longo 

caminho tem de ser percorrido na melhoria da componente pragmática destes materiais. 

Mantemos a ideia de que os materiais autênticos proporcionam melhores exemplos e 

melhor input para os alunos, e que, a partir deles, muitas componentes da pragmática e 

também da gramática podem ser estudadas, treinadas e postas em prática em diversos 

tipos de atividades. O manual de ensino de língua poderá, então, fazer parte da aula como 

complemento ou como orientação, mas não deverá representar a totalidade de materiais 

a que os alunos têm acesso e, ainda menos, a totalidade de exemplos da língua a que eles 

são expostos. 

 

1.4.2. O que está previsto em relação à comunicação e à pragmática nos documentos 

orientadores 

Não se pretende aqui fazer uma enumeração exaustiva de todos os pontos de ensino-

aprendizagem relacionados com a comunicação e com a pragmática numa LE como 

apresentados pelos documentos orientadores, senão apresentar de modo geral como o 

desenvolvimento de tais competências está previsto pelos mesmos. Pretende-se também 

apontar alguns pontos positivos e negativos de cada um nestes aspetos, sugerindo algumas 

melhorias para uma boa orientação programática para o professor de LE. Consideramos 

importante um trabalho que melhor oriente o professor de LE para a implementação da 

pragmática nas suas aulas, pois «language teachers need to have specific guidance in how 

to teach and assess pragmatics systematically in order to feel comfortable incorporating 

empirically based pragmatics more into their teaching.» (ISHIHARA 2010: x) 
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1.4.2.1. - QECR (Quadro Europeu Comum de Referência) 

O Quadro Europeu Comum de Referência é um quadro que apresenta as 

«Finalidades e objectivos da política linguística do Conselho da Europa» (CONSELHO 

DA EUROPA 2001: 25) e que fornece uma orientação para «ajudar aprendentes, 

professores, organizadores de cursos, júris de exame e responsáveis pelo ensino a 

enquadrar e coordenar os seus esforços» (Idem) através dos vários níveis de 

aprendizagem, uniformizando esses níveis na aprendizagem de línguas europeias e 

apontando que capacidades seriam de se esperar dentro de cada um deles, tanto a nível da 

compreensão como da produção e da interação. 

No respeitante às capacidades comunicativa e pragmática, que nos interessam no 

âmbito deste trabalho, destacamos os capítulos 4. «O uso da língua e o utilizador/ 

aprendente», 5. «As competências do utilizador/aprendente» e 7. «As tarefas e o seu papel 

no ensino das línguas». 

Desde já, vemos ao longo de todo o documento uma preocupação pelo papel do 

conhecimento de línguas e do plurilinguismo como promotores duma competência 

intercultural. 

O aprendente não adquire pura e simplesmente dois modos de actuar e de 

comunicar distintos e autónomos. O aprendente da língua torna-se plurilingue e 

desenvolve a interculturalidade. As competências linguísticas e culturais 

respeitantes a uma língua são alteradas pelo conhecimento de outra e contribuem 

para uma consciencialização, uma capacidade e uma competência de realização 

interculturais. (Idem: 73) 

 Como vemos, o documento considera a o conhecimento da língua e a capacidade 

de nela comunicar não como capacidades isoladas, mas como ferramentas de 

desenvolvimento pessoal e de interação com o outro, numa perspetiva intercultural que 

permite ao falante refletir sobre a própria cultura e conectar-se com culturas estrangeiras 

à própria. A capacidade de comunicar e os conhecimentos pragmáticos a ela associados 

desempenham aqui um importante papel, ao fazer com que a nossa interação linguística 

com alguém duma cultura distinta seja culturalmente apropriada, e que o nosso discurso 

corresponda a uma realidade da língua semelhante e próxima daquela que é a da língua 
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no seu país de origem. 

 Começando pelo capítulo 4., o Quadro aponta desde logo para aspetos 

pragmáticos do uso da língua em 4.1., quando afirma, 

Há já bastante tempo que se reconhece que a língua em uso varia muito conforme 

as exigências do contexto. Neste aspecto, a língua não é um instrumento neutro 

como é, por exemplo, a matemática. A necessidade e o desejo de comunicar 

surgem numa situação específica e a forma e o conteúdo da comunicação são uma 

reacção a essa situação. (Idem: 75) 

E também o próprio corpo do capítulo demonstra uma preocupação por vários tópicos 

ligados aos aspetos pragmático-comunicativos: 

4. O uso da língua e o utilizador/aprendente 

4.1. O contexto do uso da língua 

4.1.1. Domínios 

4.1.2. Situações 

4.1.3. Condições e limitações 

4.1.4. O contexto mental do utilizador/aprendente 

4.1.5. O contexto mental do(s) interlocutor(es) 

4.2. Temas de comunicação 

4.3. Tarefas comunicativas e finalidades 

[…] 

4.3.4. Usos lúdicos da língua 

4.3.5. Usos estéticos da língua 

4.4. Actividades e estratégias comunicativas em língua 

4.4.1. Actividades de produção e estratégias 

4.4.2. Actividades de recepção e estratégias 
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4.4.3. Actividades interactivas e estratégias 

4.4.3.1. Interacção oral 

4.4.3.2. Interacção escrita 

[…] 

4.4.4. Actividades de mediação e estratégias 

4.4.4.1. Mediação oral 

4.4.4.2. Mediação escrita 

4.4.5. Comunicação não verbal 

[…] 

4.5. Processos de comunicação linguística 

4.5.1. Planeamento 

4.5.2. Execução 

4.5.2.1. Produção 

4.5.2.2. Recepção 

4.5.2.3. Interacção 

4.5.3. Controlo 

4.6.Textos 

4.6.1.Textos e suportes 

[…] 

(Idem: 73-145) 

 Analisemos alguns destes pontos. 

O Quadro faz um bom trabalho ao exemplificar com bastante detalhe que tipos de 

domínios («esferas de acção ou áreas de interesse» (Idem: 75)) podemos encontrar em 

contexto de uso da língua, como estes se podem misturar e combinar, e que tipos de 

situações podem surgir dentro de cada um dos domínios. O documento tem também em 
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consideração os fatores que condicionam a comunicação («Condições», Ibidem: 79), 

como os físicos (tanto na oralidade como na escrita), os sociais e os de limitações 

temporais, mas também as condições mentais dos interlocutores. Em 4.2., o quadro 

apresenta temas possíveis à volta dos quais uma situação comunicativa se pode realizar. 

Assim, certamente demonstra eficazmente como as situações de uso da língua e de 

comunicação podem ser influenciados pelos contextos. Poderia, no entanto, esmiuçar 

com mais detalhe como isso se configura depois em alterações de registo, processos de 

atenuação, adequação do discurso, etc., expondo as competências pragmáticas 

necessárias para que a comunicação seja bem sucedida perante os vários domínios, 

situações, condições e temas. 

Em 4.3. «Tarefas comunicativas e finalidades», encontramos o seguinte parágrafo, 

4.3.1. Os actos de comunicação com um ou mais interlocutores são geralmente 

levados a cabo pelo utilizador da língua para satisfazer as suas necessidades numa 

dada situação. No domínio privado, pode haver a intenção de conversar com um 

visitante e trocar informações sobre a família, os amigos, aquilo de que se gosta 

ou não gosta, comparar experiências e atitudes, etc. No domínio público, a 

intenção será fazer negócio, por exemplo, para comprar roupas de boa qualidade 

a um preço razoável. No domínio profissional, poderá ser a compreensão de novas 

regras e suas implicações para o cliente. No domínio educativo, pode ser a 

participação numa actividade de simulação, numa conferência, a redacção de um 

texto sobre um assunto especializado para uma conferência ou para uma 

publicação, etc. (Ibidem: 85) 

 

Podemos facilmente associar esta ideia dos «actos de comunicação» à teoria dos atos de 

fala, uma importante teoria do campo da Pragmática linguística, introduzida por Austin 

(1962), e desenvolvida por Searle (1969), mas a que o quadro não faz nenhuma direta 

referência neste ponto. De qualquer das formas, o documento aponta para a necessidade 

de preparar o falante para os tipos de uso da língua com que se poderá deparar, incluindo 

também o uso estético e lúdico, um ponto que é interessante, pois não limita a linguagem 

a um veículo de comunicação utilitário, mas antes confere-lhe um lado estético e criativo 
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que torna a sua aprendizagem mais interessante e motivadora. Poderia, mesmo assim, 

explicitar os atos linguísticos que podemos realizar e como o domínio destes se prende a 

um bom desempenho na comunicação, sugerindo tipos de atividades que o professor 

poderia realizar em aula para aprendizagem dos mesmos. 

 A partir de 4.4., «Actividades e estratégias comunicativas em língua» (Ibidem: 

89), encontramos quadros com o que se espera dentro de cada nível de proficiência dentro 

das atividades de produção, compreensão, receção, interação, e mediação, abordando 

também a questão da comunicação paralinguística.  

 Para o trabalho em questão, interessam mais as estratégias de receção e de 

interação apresentadas pelo Quadro, que apontam sobretudo para uma comunicação em 

cooperação com os interlocutores, e não uma comunicação unilateral, em que «o 

utilizador produz um texto oral que é recebido por um auditório de um ou mais ouvintes» 

(Ibidem: 90), mas em que a produção, compreensão e receção se interligam, 

possibilitando a interação. De facto, levanta algumas questões a possibilidade de se pensar 

na produção e compreensão como capacidades isoladas dentro da comunicação em geral, 

se em contextos reais de comunicação entre dois ou mais indivíduos – contextos esses 

para os quais devemos preparar os aprendentes – sempre as duas se implicam e 

influenciam. 

Podemos ver, por exemplo, o quadro de «Produção oral geral»:     
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Figura 41: Descritores para Produção Oral Geral (Ibidem: 91). 

  

De facto, todas estas situações e temas comunicativos se podem concretizar num 

contexto real. O que parece estar em falta é a questão da interação. Embora o Quadro 

explicite em cima que tais discursos seriam recebidos por um auditório, esta situação não 

parece verossímil, pois dificilmente num contexto real de uso da língua em situações 

como descrição pessoal, da família, de planos, entre outros exemplos acima descritos, os 

discursos teriam lugar de forma isolada, mas sim dentro duma interação social e 
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comunicativa, para a qual o aprendente da língua também deve estar preparado. 

Mais à frente, o Quadro enumera as fases de produção (oral ou escrita) em: 

Planear  

Ensaiar; 

Localizar recursos; 

Tomar em conta o auditório; 

Ajustar a tarefa; 

Ajustar a mensagem. 

Executar  

Compensar; 

Construir sobre o conhecimento prévio; 

Tentar. 

Avaliar  

Controlar o resultado. 

Remediar  

Autocorrecção. 

(Ibidem: 99-100) 

E logo fornece escalas para o planeamento, a compensação e o controlo e remediação nos 

vários níveis de proficiência. As capacidades de planear e compensar são tidas como 

iniciando-se no nível A2 e a de controlar e remediar apenas no nível B1. Na verdade, crê-

se que estas capacidades, que integram a capacidade de comunicar e de fazer-se entender, 

poderiam ser capacidades já a desenvolver logo a partir do nível inicial. Por exemplo, em 

Planear, nível B1, temos a seguinte capacidade: «É capaz de descobrir como comunicar 

a(s) questão(ões) principal(is) que quer transmitir, explorando todos os recursos 

disponíveis e limitando a mensagem às expressões de que se consegue lembrar ou que 

consegue exprimir com os meios de que dispõe.» (Ibidem: 100). Isto é algo que um aluno 
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no nível inicial já pode fazer, mesmo com os seus recursos limitados, de modo a 

comunicar as tais questões principais que quer transmitir, isto porque a comunicação pode 

e deve estar presente logo desde as primeiras aprendizagens na língua. O aluno aprende 

desde logo a pôr a língua em prática, a interagir (por exemplo, com outros alunos), e a 

aprendizagem torna-se mais motivadora. 

 Em 4.4.2.1., atividades de compreensão oral, o Quadro fornece escalas para: 

• compreensão do oral geral; 

• compreensão da interacção entre falantes nativos; 

• audição ao vivo como membro de um auditório; 

• audição de anúncios e de instruções; 

• audição de meios de comunicação áudio e de gravações. 

(Ibidem: 102) 

E na compreensão da leitura, escalas para: 

• a compreensão escrita geral; 

• a leitura de correspondência; 

• a leitura para orientação; 

• a leitura para obter informações e argumentos; 

• a leitura de instruções. 

(Ibidem: 106) 

 Novamente aqui, se falamos em compreensão, tal como acima no caso da 

produção, poderíamos já falar na compreensão não só como atividade passiva, mas da 

compreensão numa atividade comunicativa em que o aluno tem o papel ativo de 

compreender e este permite-lhe moldar o seu próprio discurso à medida do que ouve. 

Passando ao subcapítulo da receção (4.4.2.4.), verificamos nas estratégias de receção uma 

capacidade de identificar contextos a partir de conhecimentos do mundo e da ativação do 

esquema que se crê adequado à situação, que permitirão ao falante prever e desenvolver 
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expectativas sobre o rumo da comunicação e construir significados a partir de inferências. 

A escala exemplificativa, de título «Identificar indícios e fazer inferências (oral e escrito)» 

(Ibidem: 112), parece focar-se mais na construção de significados de palavras 

desconhecidas a partir de deduções num contexto. Só em «C1 - É hábil no uso de indícios 

contextuais, gramaticais e lexicais de forma a poder inferir atitudes, humores e intenções 

e prever o que vem a seguir.» (Ibidem), parecem surgir capacidades de receção mais 

interessantes para a comunicação e interação que permitem fazer a ligação entre a 

compreensão e a produção, e ajudar na produção e na interação com o(s) interlocutor(es). 

Finalmente, em 4.4.3. «Actividades interactivas e estratégias» (Ibidem), o Quadro 

fala do utilizador da língua que «desempenha alternadamente o papel de falante e o de 

ouvinte com um ou mais interlocutores, de modo a construir conjuntamente um discurso 

conversacional através da negociação de sentido e seguindo o princípio da cooperação» 

(Ibidem).  

Fornece, depois, quadros orientadores para vários tipos de interação oral, sendo 

eles: compreensão de um interlocutor nativo, conversação, discussão informal (com 

amigos), discussões formais e reuniões, cooperação com vista a um fim específico, 

transações para obter bens ou serviços, troca de informações e entrevistar e ser 

entrevistado. Assim sendo, o QECR dá-nos ideias de que capacidades poderemos querer 

desenvolver nos alunos de cada nível, orientando o professor na progressão entre níveis 

de proficiência na interação verbal. As capacidades enunciadas também poderão fornecer 

ideias de tipos de atividades comunicativas que os alunos podem realizar em aula de 

forma a treiná-los para um contexto real.  

 Na interação escrita (Ibidem: 122), faz falta uma perspetiva atualizada que inclua 

os novos meios de comunicação trazidos pelas novas tecnologias, e uma perspetiva da 

escrita como meio de comunicação que também pode ser meio de conversação/discussão 

formal ou informal, sendo que no último a tendência tem vindo cada vez mais a ser a 

aproximação da escrita à expressão oral e expressão não-verbal (ex.: emoticons). 

 Como estratégias de interação, o Quadro reconhece: 

Planeamento 
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• Enquadrar (seleccionar o modo de execução); 

• Identificar lacunas de informação/opinião (condições de adequação); 

• Avaliar aquilo que pode ser um pressuposto; 

• Planear as ‘jogadas’ (trocas verbais). 

Execução 

• Tomar a palavra; 

• Cooperar (interpessoal); 

• Cooperar (ao nível das ideias); 

• Lidar com o inesperado; 

• Pedir ajuda. 

Avaliação 

• Controlar (o esquema, o modo de execução); 

• Controlar (o efeito, o resultado). 

Remediação 

• Pedir esclarecimento; 

• Esclarecer; 

• Remediar a comunicação. 

(Ibidem: 126) 

Mas, depois, o documento apenas fornece escalas para tomar a palavra, cooperar e pedir 

esclarecimentos. Mais espaço poderia ser dedicado a estas estratégias de interação, com 

maior ênfase e esclarecimento do que são as capacidades comunicativas e pragmáticas 

específicas que se requerem para cada uma delas. Nas três escalas, não há descritores para 

o nível A1, e novamente se considera que a presença desses descritores faria mais sentido, 

quando num nível inicial o aluno já pode e deve comunicar, mesmo que de maneira muito 

básica. A título de exemplo, em «Pedir esclarecimentos» (Ibidem: 128), o descritor «É 

capaz de indicar que não está a seguir aquilo que se diz» é atribuído ao nível A2, quando 

teria lógica num nível A1 já se possuir essa capacidade, de modo a facilitar a compreensão 

e a comunicação, pedindo ao interlocutor que reformulasse a sua frase, implicitamente, 

através de um enunciado tão simples quanto «Não compreendo.», ou «Como?», por 

exemplo. 



 

91 

 Um ponto interessante para o professor que queira acrescentar uma componente 

comunicativa às suas aulas e que integra a pragmática/o uso da língua, são as dimensões 

extralinguísticas que o QECR explora, a saber, o comportamento paralinguístico e aspetos 

paratextuais. 

 Em 4.5. Processos de comunicação linguística (Ibidem: 133), o QECR tem em 

falta, novamente, a consideração da competência pragmática, que já há muito se considera 

uma competência importantíssima na comunicação linguística, quando diz «Para 

desempenhar o papel de falante, de escrevente, de ouvinte ou de leitor, o aprendente deve 

ser capaz de levar a cabo com êxito uma sequência de acções.» (Ibidem), e segue 

enumerando essas mesmas ações. Conjuntamente, agrupa essas ações pelos tipos de 

capacidades que configuram: cognitivas, linguísticas, fonéticas, motoras, auditivas, 

semânticas, visuais, ortográficas. Diz, por exemplo, «Para ouvir, o aprendente deve ser 

capaz de […] compreender a mensagem (capacidades semânticas) […]» (Ibidem); ora, é 

bem sabido que a compreensão não passa apenas pela semântica, mas que a compreensão 

de significados e sentidos passa muito pela pragmática, pela capacidade de compreender 

significados em uso e nos respetivos contextos. Mais à frente, ainda neste subcapítulo 

4.5., encontramos, 

A compreensão, particularmente a de textos escritos, pode ser complementada pelo 

uso apropriado de auxiliares, incluindo materiais de referência, tais como: 

• dicionários (monolingues e bilingues); 

• thesauri; 

• dicionários de pronúncia; 

• dicionários electrónicos, gramáticas, correctores ortográficos e outros 

auxiliares; 

• gramáticas de referência. 

(Ibidem: 135) 

E aqui novamente caímos na falsa ideia de que a compreensão apenas passa pela 

semântica (dicionários), gramática e compreensão da fonética (dicionários de pronúncia). 
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Neste aspeto, o quadro não tem em consideração os produtos da linguagem como 

resultantes do uso pelos seus falantes reais, inseridos em contextos reais, e portanto não 

regidos apenas pelas normas padronizadas, restritas e abstratas de gramáticas, dicionários 

e dicionários fonéticos. Maiores auxiliares seriam o acesso aos já referidos exemplos 

autênticos e ao contacto com nativos, que fornecem input real que prepara os aprendentes 

para a compreensão e a produção. 

 Saltamos então para a abordagem do QECR à competência pragmática, no 

capítulo 5. «As competências do utilizador/aprendente», subcapítulo 5.2.3. «As 

competências pragmáticas». Comecemos por analisar a estruturas deste capítulo que se 

refere às competências do utilizador: 

5. As competências do utilizador/aprendente 

5.1. Competências gerais 

 5.1.1. O conhecimento declarativo (saber) 

  5.1.1.1. O conhecimento do mundo 

5.1.1.2. O conhecimento sociocultural 

5.1.1.3. A consciência intercultural 

5.1.2. As capacidades e a competência de realização 

5.1.2.1. As capacidades práticas e a competência de 

realização 

5.1.2.2. As capacidades interculturais e a competência de 

realização 

5.1.3. A competência existencial 

5.1.4. A competência de aprendizagem 

 5.1.4.1. A consciência da língua e da comunicação 

 5.1.4.2. A consciência e as capacidades fonéticas 

 5.1.4.3. As capacidades de estudo 
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 5.1.4.4. As capacidades heurísticas 

5.2. Competências comunicativas em língua 

  5.2.1. As competências linguísticas 

   5.2.1.1. A competência lexical 

   5.2.1.2. A competência gramatical 

   5.2.1.3. A competência semântica 

   5.2.1.4. A competência fonológica 

   5.2.1.5. A competência ortográfica 

   5.2.1.6. A competência ortoépica 

  5.2.2. A competência sociolinguística 

   5.2.2.1. Os marcadores linguísticos de relações sociais 

   5.2.2.2. As regras de delicadeza 

   5.2.2.3. As expressões de sabedoria popular 

   5.2.2.4. As diferenças de registo 

   5.2.2.5. Os dialectos e os sotaques 

  5.2.3. As competências pragmáticas 

   5.2.3.1. A competência discursiva 

   5.2.3.2. A competência funcional 

No início de 5.2.3., o QECR define competência discursiva como o conhecimento 

dos princípios de acordo com os quais as mensagens são «organizadas, estruturadas e 

adaptadas» num discurso, competência funcional como o conhecimento dos princípios de 

acordo com os quais as mensagens são «utilizadas para a realização de funções 

comunicativas» e refere também a competência de conceção como o conhecimento dos 

princípios de acordo com os quais as mensagens são «sequenciadas de acordo com os 

esquemas interaccionais e transaccionais» (Ibidem: 174). O conhecimento destas 
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competências perfaria, portanto, aquela que é a pragmática. 

O documento debruça-se mais, depois, sobre a competência discursiva, e refere 

para isso o princípio de cooperação de Grice (1975) como algo importante para a 

estruturação do discurso, e também o conhecimento da arquitetura do(s) texto(s). 

As escalas que o documento inclui sobre a competência discursiva falam de: 

• «flexibilidade em relação às circunstâncias; 

• tomada de palavra (também apresentada como estratégias de interacção); 

• desenvolvimento temático; 

• coerência e coesão.»    

(Ibidem: 175) 

Os quadros apresentam-se bastante completos, mas, mais uma vez, em nenhum 

destes quatro quadros existem descritores para o nível A1. Parece-nos, portanto, 

incompleto, e inadaptado ao caso do ensino de índole comunicativa que se quer 

implementar desde os níveis iniciais. 

Desenvolvendo a competência funcional, o documento identifica algumas 

microfunções, macrofunções e esquemas funcionais. As microfunções são identificadas 

como «categorias para o uso funcional de enunciados únicos […] geralmente como 

intervenções numa interação» (Idem: 178), e as macrofunções como «categorias para o 

uso funcional do discurso falado ou do texto escrito que consistem numa sequência (por 

vezes longa) de frases» (Idem: 179). São assim exemplificadas, como microfunções, por 

exemplo, dar e pedir informações factuais ou estabelecer relações sociais. As 

macrofunções são identificadas mais no género do monólogo – descrições, narrações, 

comentários, etc. Interessam-nos mais os esquemas interacionais, que são «padrões de 

acção social», esquemas pré-definidos de interação, de cariz social, subjacentes à 

comunicação (Idem: 180).  Temos aqui a visão da linguagem usada para um fim. No 

entanto, quando exemplificam um esquema internacional, este refere apenas o que se diz, 

e não faz referência ao como se diz (Idem: 181). Além disto, os fatores que o documento 

identifica como determinantes do êxito funcional do falante (Idem: 182) são a fluência e 

a precisão proposicional, e apenas para estes parâmetros fornece quadros descritivos de 
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competência. Falta, no entanto, referir a capacidade de adaptação do discurso às 

circunstâncias enunciativas e a capacidade de compreensão do outro. Este são, também, 

fatores determinantes se falamos de interação e de funcionalidade da língua. 

 

1.4.2.2. - Nova Atualização ao QECR – Companion Volume with new descriptors 

Nesta atualização, resultado dum trabalho realizado entre 2013 e 2017, e publicada 

em 2018, o QECR sofre algumas modificações, acréscimos e melhorias. No âmbito das 

competências pragmática e comunicativa, destacamos a adição dum nível da interação 

online, que tem em conta as mudanças que ocorreram no modo como comunicamos, 

desde 2001, data da publicação original do Quadro, até ao presente. 

There are two new scales for the following categories: 

- Online conversation and discussion 

- Goal-oriented online transactions and collaboration 

Both these scales concern the multimodal activity typical of web use, including just 

checking or exchanging responses, spoken interaction and longer production in live 

link-ups, using chat (written spoken language), longer blogging or written 

contributions to discussion, and embedding other media. (CONSELHO DA 

EUROPA 2018: 51) 

O termo written spoken language alinha-se com a ideia de que a linguagem escrita de 

chats e trocas de mensagens online é uma linguagem que imita a oralidade, pela sua 

espontaneidade e imediatez. É uma spoken language, mas no suporte escrito. 

 O documento também faz um bom trabalho ao identificar a componente 

comunicativa como algo muito variável de falante para falante, 

rather than seeking to eliminate the influence of individual differences, the 

approach taken in the descriptors acknowledges that they are a key contributing 

factor to learners’ unique profiles of communicative ability. (Ibidem: 53) 

 Esta atualização acrescenta um nível Pré-A1 aos níveis de proficiência nalgumas 

das capacidades previstas e descritas, e acrescenta também novos descritores aos quadros. 
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 Nas atividades de receção, particularmente importantes para a comunicação, em 

geral, este novo documento complementa, finalmente, estas capacidades com descritores 

para o nível A1. Vejamos o exemplo de «Understanding conversation between other 

speakers»: 

 

Figura 42: Quadro com descritores para «Understanding conversation between other speakers» 

(Ibidem: 56).2 

Mesmo assim, não faria sentido que o aluno de Pré-A1 já compreendesse «words and 

short sentences […] provided that people talk very slowly and very clearly»? 

(Principalmente palavras). 

 Em «Listening to audio media and records» (Ibidem: 59), já reconhece a 

capacidade do aprendente de nível A1 de ouvir gravações (lentas e claras) e reconhecer 

informação concreta. 

 No caso da compreensão escrita, já admite as novas formas de comunicação, como 

acima referido, aquelas correspondentes às que nos trazem as novas tecnologias. 

 
2 Os textos a azul faziam já parte do quadro em 2001, sendo que todo o texto a cor preta foi acrescentado 

agora nesta nova atualização. 
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Figura 43: Quadro com descritores para «Reading Correspondence» (Ibidem: 61). 

O mesmo na interação escrita: 

 

Figura 44: Quadro com descritores para «Correspondence» (Ibidem: 94). 

Nas atividades de produção, também admite novas capacidades aos níveis mais 
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iniciais e acrescenta aqui, também, o pré-A1. Por exemplo, em «Sustained Monologue: 

Describing experience»:  

 

Figura 45: Quadro com descritores para «Sustained Monologue: Describing experience» (Ibidem: 70). 

Seria, no entanto, também interessante que o quadro tivesse em vista não só a componente 

do monólogo mas também atividades de produção como integrantes dum diálogo. Como 

no quadro seguinte: 

 

Figura 46: Quadro com descritores para «Sustained Monologue: giving information» (Ibidem: 71). 

Antes deste quadro, é explicado o seguinte: « Sustained monologue: Giving 

information is a new scale concerned with explaining information to a recipient in a long 

turn. Although the recipient may well interrupt to ask for repetition and clarification, the 

information is clearly unidirectional; it is not an exchange» (Ibidem). Embora o ato de 

dar a informação seja unidirecional, a interação que decorre antes e depois do mesmo não 

o é, e o aluno deve estar preparado para a interação que envolve essa tarefa de fornecer 
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informação – por exemplo, no caso do exemplo de A2, indicar direções de lugares. De 

qualquer das formas, o documento, depois, apresenta quadros de competências 

atualizados para a interação (tanto no nível oral como no escrito), que refletem uma 

perspetiva da interação linguística na aprendizagem mais abrangente e contemporânea. 

 Notamos que nas «Interaction Strategies» (Ibidem: a partir de 100) em «Asking 

for clarification», já se admitem novos descritores para os níveis iniciais, antes não 

existentes, mas que falta admitir a capacidade de um aprendente de A1 de cooperar 

(«Cooperating») e de tomar a vez («Taking the floor (turntaking)») numa interação. 

 Muito importante é também o acréscimo que foi feito de toda uma secção dedicada 

a Online Interaction (Ibidem: a partir de p. 96) que tem em conta os novos meios de 

comunicação e que «focuses on conversation and discussion online as a multi-modal 

phenomenon, with an emphasis on how interlocutors communicate online to handle both 

serious issues and social exchanges in an open-ended way.» (Ibidem: 96), admitindo 

também vários tipos de registo na interação online. 

Finalmente, o documento cria novos quadros para a componente mediação, 

admitindo novas capacidades que terão de ser aprendidas pelos aprendentes da língua, e 

tomando uma nova atenção às relações entre língua nativa e língua(s)-alvo (na tradução, 

interpretação, etc.), mas também a uma maior interação entre aprendentes, como, por 

exemplo, nas tabelas «Collaborating in a group» - «Facilitating collaborative interaction 

with peers» e «Collaborating to construct meaning» (Ibidem: 119), duas vertentes da 

colaboração a que a pragmática é muito sensível, porque o sentido se coconstrói na 

interação entre interlocutores. Também tem em atenção uma visão da língua como 

potenciadora da criação de relações interculturais (ver Ibidem:122, 157-162). 

Estes foram apenas alguns exemplos de atualizações que podemos encontrar neste 

novo documento do QECR, e que, concluindo, refletem uma preocupação crescente pela 

linguagem como meio de comunicação, e também como meio de comunicação e 

mediação entre culturas, e pela linguagem em uso (acrescentando muitos novos 

descritores e expandindo as possibilidades para os níveis mais iniciais no seu uso da 

linguagem), o que está em linha com uma visão mais contemporânea da aula de língua 
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como lugar de comunicação e interação. Também a atualização prestou boa atenção às 

novas tecnologias e, especificamente, aos novos meios de comunicação que influenciam 

os modos como comunicamos e os meios disponíveis para o fazer, e como isso muda a 

comunicação entre falantes duma língua; todas estas alterações podem facilitar a 

construção dum programa pedagógico para o ensino de línguas que esteja mais atento às 

necessidades reais e atuais dos alunos. 

 

1.4.2.3. - QuaREPE – Quadro de referência para o ensino português no estrangeiro 

 

Segundo o site da Direção-Geral da Educação, o QuaREPE tem como objetivos: 

• desenvolver competências gerais em língua portuguesa; 

• contribuir para a promoção da cidadania democrática; 

• dotar a rede do Ensino do Português no Estrangeiro (EPE) de um instrumento 

que permita a reflexão sobre práticas pedagógicas e educativas, para além de 

desenvolver a identidade plurilingue e pluricultural dos alunos 

(<http://www.dge.mec.pt/ensino-do-portugues-no-estrangeiro> ; Último acesso em 

26/08/2019, 17:35) 

É dirigido «aos alunos do ensino não superior, a viver em países cuja língua oficial não é 

o português, servidos ou não pela atual rede de cursos de língua e cultura portuguesas» 

(Ibidem), englobando os níveis de proficiência de A1 até C1. O QuaREPE considera a 

língua não apenas como LE mas «no seu continuum, língua materna – língua estrangeira» 

(GROSSO 2011: 8) e também na sua diversidade cultural. Ele «procura ser uma 

adequação do QECR aos contextos do EPE» (Ibidem: 14), que, tal como o QECR, presta 

especial atenção ao desenvolvimento da competência comunicativa na língua, neste caso, 

no português.  

No Documento Orientador deste quadro, procurámos informações relativamente ao 

ensino-aprendizagem das componentes comunicativa e pragmática. 
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Analisando o índice, descobrimos de imediato dois subcapítulos dedicados a 

«Competências comunicativas em língua» e «O uso da língua», dentro do capítulo «2. 

Desenvolvimento de competências em Língua Portuguesa». O documento cita como um 

dos seus três princípios a «Autonomia do ensino e da aprendizagem» (Ibidem: 9), um 

valor importante numa abordagem comunicativa ao ensino-aprendizagem de línguas. 

Finalmente, em «Finalidades» (Ibidem), encontramos «Desenvolver a identidade 

plurilingue e pluricultural dos públicos do EPE, nomeadamente através do intercâmbio e 

da exploração das tecnologias de informação e comunicação», o que mostra a 

preocupação em ter em conta as novas formas de comunicação providas pelas tecnologias 

nos dias que correm. 

Na «Competência lexical» (Ibidem: 14), encontramos a seguinte informação: 

Nos contextos de não imersão linguística, em que a língua portuguesa se restringe 

a usos pontuais ou educativos, as competências comunicativas em língua diminuem, 

sendo disso exemplo a competência lexical. Relativamente a esta competência, que 

consiste no conhecimento e na capacidade de utilizar o vocabulário de uma língua, 

há que distinguir elementos lexicais e elementos gramaticais.  

Os elementos lexicais incluem: 

a) Expressões fixas:  

Expressões feitas: saudações do tipo Como está(s)?, provérbios, …  

Expressões idiomáticas: Pôr/não pôr as mãos no fogo, Chover a cântaros,...  

Estruturas fixas: Com licença..., Seria possível...?,...  

Outras expressões fixas: verbais tais como interessar-se por e locuções 

preposicionais  

por exemplo a respeito de, em frente de;  

Combinatórias fixas (dar erros).  

 […] 

Cremos que expressões idiomáticas pertencem ao uso da língua e, portanto, às 

competências pragmáticas; o mesmo se aplica a expressões feitas, ou expressões fixas – 

quão fixas serão realmente estas expressões, se considerarmos as variações na língua, 
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entre lugares, entre grupos de falantes, contextos, ou mesmo a nível da produção 

individual? Nesta definição de conceitos, o Quadro poderia ser mais rigoroso. Além disso, 

«elementos lexicais» integram, claro, a capacidade de comunicar na língua, mas como 

parte da componente linguística (gramatical), assim como os elementos gramaticais que 

a seguir serão referidos (Ibidem: 15). 

 Dentro do uso da língua (Ibidem: a partir da p. 15), o documento identifica 

«temas» e «tarefas e textos». Neste último aspeto, encontramos os seguintes exemplos de 

tipos de textos, 

 

Figura 47: Excerto do QuaREPE (Ibidem: 17). 

Estes exemplos demonstram já o reconhecimento das novas tecnologias nos tipos de 

conversa que se pode ter, embora os exemplos pudessem explicitar melhor os contextos 

e nível de formalidade (por exemplo, em conversas em presença). 

 Para terminar, nas tabelas de descritores da competência em língua, o documento 

dá-nos uma visão geral dessa competência («Caracterização geral»), depois dedica 

tabelas à compreensão oral, leitura/compreensão, produção/interação oral e 

produção/interação escrita. 
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 No geral, este é um documento simples e bem elaborado que, de forma sucinta 

mas bastante completa, poderá dar uma boa orientação ao professor de língua portuguesa, 

incluindo nos aspetos pragmático-comunicativos da língua. Os seus conteúdos não são 

tão abrangentes como o de outros quadros aqui analisados, mas tal aspeto traz a vantagem 

de ser um quadro mais pequeno e, portanto, mais fácil de consultar. 

  

1.4.2.4. - Referencial Camões PLE 

O Instituto Camões – Instituto da Cooperação e da Língua de Portugal oferece 

também a sua própria versão dum quadro orientador para o ensino de língua estrangeira, 

desta vez, logicamente, adaptado ao caso do português. Este quadro oferece linhas 

orientadoras para o ensino-aprendizagem de português como língua estrangeira, «de 

acordo com as orientações do Conselho da Europa para o ensino, aprendizagem e 

avaliação das línguas estrangeiras, estabelecidos pelo Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas – Aprendizagem, Ensino, Avaliação (QECR)» . 

Encontramos online «inventários de funções, noções e gramática, disponibilizados 

de forma interativa […], para facilidade de utilização, em pares de níveis de proficiência» 

(Website do Instituto Camões, consultar sitografia). Estes inventários dividem-se em 

cinco níveis, a saber, Nível A1-A2, Nível A2-B1, Nível B1-B2, Nível B2-C1 e Nível C1-

C2, e permitem uma visão geral e por partes das componentes que o documento do 

Referencial nos vai apresentar. Eles estão disponibilizados no website do IC, e permitem 

uma navegação mais fácil e uma análise mais direta da estrutura do Referencial, quase 

como se de um índice se tratasse. O quadro tem a vantagem de apresentar a língua e a sua 

aprendizagem através de níveis intermédios, o que pressupõe não um salto entre níveis 

mas sim uma evolução lógica entre as várias etapas da aprendizagem até ao nível de 

proficiência máxima. Dentro desta divisória, o quadro apresenta, então, para cada um dos 

subníveis dentro de cada nível (por exemplo, no Nível A1-A2, apresenta separadamente 

para os níveis A1 e para o Nível A2), as competências a adquirir em três categorias: 

Funções, Gramática e Noções. No documento (ebook), encontramos isto por outra ordem, 

como iremos ver mais à frente. No trabalho em questão, interessar-nos-ão os níveis A1 a 

B2 pois neles se enquadram os níveis das classes de português com as quais se trabalhou. 
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Desde já, como referido anteriormente, não há à vista um separador para a pragmática, 

nem mesmo para a comunicação. Não obstante, encontramos nos separadores «Funções» 

e «Noções» alguns aspetos que se poderiam adjazer ao trabalho da pragmática e 

comunicação em sala de aula. 

Em «Funções», deparamo-nos com uma listas de funções para as quais a língua 

pode ser usada, uma série de pontos presentes em todos os níveis, funções essas que são:  

A. Interagir socialmente;  

B. Trocar informações;  

C. Influir sobre o interlocutor;  

D. Exprimir posicionamentos e atitudes;  

E. Expressar desejos e emoções;  

F. Organizar o discurso;  

G. Regular a comunicação. (Idem) 

Estas funções poderiam designar coisas que queremos ser capazes de fazer 

com/através da linguagem; inserem-se, portanto, na teoria dos atos de fala, mas também 

passam pelo registo, adequação/atenuação, formas de tratamento e de cortesia, 

implicaturas, etc. Alguns destes pontos também apontam para um desenvolvimento da 

capacidade de comunicação, como «Interagir socialmente» (se bem que o socialmente, 

implicitamente, remete para a competência pragmática), «Trocar informações», 

«Organizar o discurso» e «Regular a comunicação». 

Em «Noções» encontramos os seguintes subtemas: 

A. Noções Gerais 

1. Existenciais 

2. Espaciais 

3. Dimensionais 

4. Temporais 

https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-A
https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-A-1
https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-A-2
https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-A-3
https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-A-4
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5. Quantitativas 

6. Qualitativas 

7. Avaliativas 

8. Mentais 

9. Relacionais 

B. Noções Específicas 

1. Identificação e caracterização pessoais 

2. Casa e meio-ambiente 

3. Vida diária 

4. Tempos livres 

5. Viagens e deslocações 

6. Saúde e higiene 

7. Compras 

8. Alimentação 

9. Serviços 

(Idem) 

O que significam, então, estas «A. Noções gerais» e «B. Noções específicas»? 

Explorando um pouco os subpontos de cada número dentro de A e B, chegamos à 

conclusão de que, no fundo, em A encontramos conceitos gramaticais, e em B conceitos 

pragmático-comunicativos.  

Analisando o quadro A1 do nível A1-A2, vejamos, por exemplo: 

A. Noções Gerais 

7. Avaliativas  

7.7. Correção, retidão  

https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-A-5
https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-A-6
https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-A-7
https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-A-8
https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-A-9
https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-B
https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-B-1
https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-B-2
https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-B-3
https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-B-4
https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-B-5
https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-B-6
https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-B-7
https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-B-8
https://www.instituto-camoes.pt/#nivelB2-nocoes-B-9
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• Estar bem/ mal 

• Certo(a), errado (a) 

Ou no ponto 8., 

8. Mentais 

8.1 Reflexão, conhecimento 

▪ esperar  

▪ saber, pensar  

▪ conhecer 

8.2 Expressão 

▪ pergunta, resposta  

▪ dizer, falar, perguntar, responder  

▪ escrever 

Ou no ponto 9., 

9. Relacionais 

9.3 Relações envolvidas em ações/eventos 

9.3.1 Agente 

▪ agente como sujeito  — A Teresa caminha. 

9.3.2 Objeto 

▪ objeto como complemento direto  — A Cláudia come o chocolate. 

(Idem) 

Em todos os exemplos vemos que estas noções gerais especificamente designam noções 

de gramática e significados semânticos atribuídos a certos verbos ou funções sintáticas. 

Por exemplo, em A.8.2. (Noções Gerais – Mentais – Expressão) são-nos apresentados 

verbos de “Expressão”, mas em ponto algum é explicitado o seu valor pragmático e os 

seus modos de usos, em que situações se utilizam, qual o seu peso na comunicação, ou o 
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que podem/pretendem realmente expressar. 

 Por outro lado, e dentro do mesmo quadro do mesmo nível, encontramos em B. 

Noções Específicas alguns exemplos como: 

B. Noções Específicas 

1. Identificação e caracterização pessoais 

1.1 Nome 

▪ nome(s) próprio(s)  

▪ apelido(s)  

▪ nome completo  

▪ formas de tratamento:  

— Sr. (senhor)  

— Sra. (senhora)  

— D. (dona)  

— nome de parentesco  

▪ ser, chamar-se  

▪ apresentar-se  

▪ assinar, assinatura 

(Idem. Negrito acrescentado por mim.) 

 Neste ponto de «Noções» já encontramos alguns pontos que ajudam à 

comunicação em português e ao desenvolvimento de competências pragmáticas. No 

entanto, não se entende a conexão lógica entre Noções Gerais – Específicas, e em que é 

que estas realmente consistem para o aluno, senão numa enorme enumeração de temas 

que passa por várias componentes da língua. 

 Sublinhou-se, na transcrição acima, o exemplo das Formas de Tratamento. Nos 

níveis seguintes, o quadro vai acrescentando Formas de Tratamento: em A2, « — nome 
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de profissão (Professor(a)) — título académico (Dr(a).)», em B1 « — vossa excelência 

(V. Exa.) — nome de profissão (Engenheiro(a),…) — título académico (Prof(a). 

Dr(a).,…)» e em B2 « ▪ tratar por (tu, você,...) ▪ formas de tratamento: — nome de afeto 

(querido(a), amor,…) — nome de relação especial (colega, amigo(a),…)». Primeiro, crê-

se que o conceito de formas de tratamento não pode ser ensinado em pontos e por níveis, 

senão que vai sendo apreendido à medida que o aluno tem contacto com a língua e com 

a comunicação na mesma. O tema está inserido no campo «Identificação e caracterização 

pessoais», sem uma explicitação da sua importância pragmática e da contribuição do tema 

para a comunicação adequada na língua. Além disso, as Formas de Tratamento não 

passam tanto pela identificação e caracterização pessoal como pela interação com o outro 

e pelo conceito de cortesia. O ponto peca por estar pouco desenvolvido, e por apresentar 

as Formas de Tratamento como um x número de formas disponíveis, absolutas em 

português, quando a pragmática da língua e a sua variação comprovam que tal não é 

verdade. As formas disponíveis são variadíssimas e, principalmente, variáveis, 

dependendo de variação diatópica, diastrática e diafásica. O quadro falha neste ponto pois 

não dá uma boa orientação programática ao professor de línguas. São, no entanto, 

pequenas falhas, que poderão ser compensadas pelo acesso a outros documentos 

orientadores e a informação proveniente de outros estudos. De qualquer das formas, o 

Referencial não se propõe como um documento restritivo de regras absolutas, mas sim, 

como o próprio nome indica, como um conjunto de referências que visam orientar o 

trabalho do ensino-aprendizagem da língua portuguesa. 

Analisemos agora o documento integral do Referencial Camões PLE, 

disponibilizado online em forma de ebook. Nele, encontramos um lugar mais destacado 

para a pragmática: 

Estruturação 

O Referencial Camões PLE está estruturado em quatro partes: 

I. Caracterização dos Níveis Comuns de Referência 

II. Componente Pragmática 

• Inventário de funções 
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• Inventário de géneros textuais 

III. Componente Nocional 

• Inventário de noções gerais 

• Inventário de noções específicas 

IV. Componente Linguística 

• Inventário de gramática 

O documento adota a mesma perspetiva do QECR ao considerar as competências 

pragmáticas como integrantes da competência comunicativa, lado a lado com as 

competências linguísticas e competências sociolinguísticas. (DIREÇÃO DE SERVIÇOS 

DE LÍNGUA E CULTURA 2017: 30) De nossa parte, preferimos ver a competência 

sociolinguística como integrante da pragmática, por esta também condicionar o uso da 

língua.  

Relativamente à visão da pragmática revelada pelo documento, este declara que 

essa componente 

apresenta dois inventários de conteúdos considerados necessários ao 

desenvolvimento das competências atrás referidas [competência funcional e 

competência discursiva]: (i) um inventário de funções que representam intenções 

comunicativas dos falantes, especificadas através de realizações linguísticas para 

cada um dos níveis comuns de referência ou para aqueles em que se considera 

adequado o tratamento dessas funções; (ii) um inventário de géneros textuais, 

entendendo-se o texto como uma sequência discursiva (falada e/ou escrita) 

relacionada com um domínio específico (QECR, p. 30), que pertence a um 

determinado género e que cumpre funções sociocomunicativas. (49) 

Conecta, portanto, esta componente às anteriormente referidas Funções. O documento 

não é limitador das possibilidades de ensino-aprendizagem, pois «A seleção de 

realizações linguísticas foi efetuada de modo a exemplificar – e não a descrever 

exaustivamente – as funções comunicativas que os aprendentes podem realizar em cada 

nível de referência, em contextos diversos de interação social.» (Idem: 51), ou seja, o 
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documento demonstra possibilidades e admite outras. Nos «Géneros textuais» (Idem: a 

partir de 68), descreve os «Géneros orais», tanto no domínio público como privado, dando 

vários exemplos de contextos, situações e diferentes registos (formal a informal). Falta, 

no entanto, uma referência à comunicação por escrito, a qual também integra as 

«Funções» que compõem esta componente pragmática do Referencial. 

O referencial segue apresentando a componente nocional, que 

surge em estreita ligação com a componente pragmática, apresentada na Parte II. 

Enquanto no inventário de funções se descreve aquilo que os aprendentes fazem ao 

usar a língua com propósitos comunicativos, nos inventários desta componente 

apresentam-se os conceitos – as noções – que o falante utiliza ao realizar uma 

determinada função comunicativa. (Idem: 73) 

Deste modo, o documento apresenta as noções que integram os temas e motivos da 

comunicação, desde noções gramaticais a vocabulares, expressões, etc., e explicita a 

ligação disto às Funções (da linguagem) e aos Géneros textuais. 

 Só num último ponto o documento apresenta a componente linguística/gramatical, 

mesmo assim apontando para a sua conexão à comunicação: 

optou-se por uma organização dos conteúdos que privilegiasse a relação entre a 

forma, o significado e o uso dos diferentes elementos gramaticais, bem como a 

sua ligação com as componentes pragmática e nocional. Note-se que alguns 

conteúdos gramaticais podem ser mobilizados, nos inventários de funções ou de 

noções, em níveis anteriores em relação àqueles em que são introduzidos no 

inventário gramatical. Nestes casos, considera-se que os aprendentes estarão a 

usá-los como um repertório memorizado, isto é, em bloco, para a realização de 

funções comunicativas, sem que se pressuponha o ensino e aprendizagem dessas 

estruturas gramaticais, nesses níveis de proficiência. (Idem: 91) 

O Referencial Camões PLE faz, portanto, um ótimo trabalho, do ponto de vista duma 

abordagem comunicativa do ensino-aprendizagem de línguas, ao não considerar cada 

componente como uma componente isolada, mas como uma peça do puzzle que 

constituirá a capacidade de comunicar em português. 
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Capítulo 2. – Estratégias de aquisição e desenvolvimento das 

competências pragmática e comunicativa em contexto de aula  

 

2.1. – Contexto de realização do estágio 

Na Johannes Gutenberg-Universität, os cursos de Português fazem parte do 

Departamento de Estudos das Línguas Românicas, da Faculdade de Filosofia e Filologia. 

O curso funciona como um bachelor minor (Beifach), composto por sete módulos de 

diferentes disciplinas, que compõem unidades curriculares obrigatórias; são estas: cursos 

de língua, gramática, comunicação oral, escrita criativa, tradução e várias disciplinas de 

linguística, literatura, cultura e história.  

Deste modo, deparei-me nas aulas de aprendizagem da língua com alunos das mais 

variadas proveniências e dos mais variados ramos no que respeita aos seus bachelor 

majors (Kernfach), como as ciências naturais, medicina, ciências sociais, e estudantes de 

outras línguas (românicas, ou não), que aprendem português pelo motivo mais sincero e, 

na minha opinião, mais frutífero que poderiam ter: por pura vontade de aprender a língua. 

Quanto às suas línguas maternas, a vasta maioria tem como LM o alemão, e alguns têm 

também o português (brasileiro e europeu), o turco e o espanhol (ver Anexos 26 e 27). 

Uma grande parte dos alunos já aprendeu anteriormente uma outra língua românica, 

nomeadamente o francês e, principalmente, o espanhol.  

No Wintersemester (1.º Semestre) do estágio realizado na Johannes Gutenberg-

Universität, entre outubro de 2018 e fevereiro de 2019, o trabalho realizou-se com turmas 

de duas aulas distintas: Sprachkurs II (correspondente ao nível A2/B1 do QECR), uma 

aula geral de ensino e aquisição da língua, e Mündliche Kommunikation, uma aula que 

teve o seu enfoque no desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos. 

Neste semestre, realizaram-se três das seis regências previstas para o estágio 

curricular, sendo que duas delas realizaram-se na aula de Sprachkurs II e uma delas em 

Mündliche Kommunikation. Esta última foi a primeira regência, que teve como atividade 
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central um debate, em que os alunos tiveram de improvisar argumentos e contra-

argumentos à volta dum tema fornecido por mim. Em Sprachkurs II, realizaram-se 

atividades de contacto com exemplos reais da língua; numa primeira regência, com uma 

notícia televisiva e com a análise dos conteúdos de websites, notícias e panfletos 

promotores de eventos ligados à quadra natalícia em cidades portuguesas; na segunda 

regência de Sprachkurs II, e última do semestre, trouxemos à sala de aula uma falante 

nativa, que os alunos tiveram de ouvir em interação com a professora estagiária, uma 

primeira experiência para alguns deles de ouvir ao vivo dois falantes nativos em 

comunicação.  

Além das regências previstas para o estágio, neste primeiro semestre, foram feitas 

atividades com os alunos em contexto de aula de língua, especificamente em Sprachkurs 

II, que tiveram em vista o desenvolvimento de competência pragmática e comunicativa. 

Dessas atividades, destaca-se a utilização de gravações reais de PEC como material 

didático, e também a aplicação de atividades práticas que requereram o uso da língua, 

falada ou escrita, de maneira mais espontânea e semelhante à que se utiliza em contexto 

quotidiano real.  

Como atividade extracurricular, tive também a oportunidade de participar como 

falante nativa na organização duma mesa de tertúlia no Sprachcafé, uma atividade do 

Studierendenwerk Mainz que junta alunos de várias nacionalidades todas as quartas-feiras 

num bar do campus universitário, para que entre eles possam praticar línguas estrangeiras 

ou ensinar a sua língua nativa; foi este último caso o que me motivou a criar a mesa 

portuguesa nesta atividade que atraiu tanto alunos do curso de português, como outras 

pessoas que vieram por curiosidade ou por saberem já um pouco de português e terem 

vontade de o aperfeiçoar. 

Na segunda parte do estágio, desta vez no Sommersemester (2.º Semestre), 

correspondente ao período entre os meses de abril e julho de 2019, realizaram-se as três 

regências restantes previstas neste estágio curricular, desta vez em três cursos distintos – 

Sprachkurs I (nível A1), Sprachkurs II e Textredaktion, esta última aula dedicada ao 

trabalho do texto escrito em português; continuaram-se também as atividades 

extracurriculares e as participações nas aulas para lá das regências obrigatórias. 
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Assim sendo, na quarta regência do ano letivo, em Textredaktion, houve a 

oportunidade de explorar com os alunos um pouco da pragmática envolvida na 

comunicação escrita em português. Encaixando-se a regência naquele que era o plano 

previsto para o semestre, trabalharam-se a escrita de e-mails formais e a escrita de 

mensagens informais (ex.: mensagem SMS, chat, etc.). Na quinta regência, em 

Sprachkurs I, no seguimento também das gravações de textos reais que se tinham vindo 

a ouvir nessa unidade curricular, analisámos novamente gravações de conversas entre 

nativos, ligando a atividade a uma prática da interculturalidade, com o tema dos Santos 

Populares portugueses, com o qual os alunos também puderam, de certa forma, 

identificar-se, e integrando uma componente de gramática prevista pelo currículo da 

disciplina. Por fim, na última regência do ano, em Sprachkurs II, levou-se novamente 

uma falante nativa à sala de aula, desta feita por mais tempo, pelo que os alunos puderam 

conversar com a falante nativa, no contexto de entrevista mas também de conversa 

descontraída, podendo depois pôr em prática os conteúdos gramaticais aprendidos de 

discurso direto e indireto na transcrição da entrevista. 

Além destas regências, em Sprachkurs I trouxeram-se novamente à sala de aula 

gravações de documentos orais reais de PEC, recolhidas pessoalmente, e respetivas 

transcrições. Selecionaram-se, desta vez, gravações um pouco mais fáceis, de modo a 

adaptar a atividade aos alunos que estão num nível mais inicial, e planearam-se novas 

atividades em torno delas. 

No tempo extracurricular, estabeleceram-se grupos de conversa, duas vezes por 

semana, com uma duração de entre uma a duas horas, dependendo do grupo presente e da 

sua disponibilidade. Nestes grupos, realizaram-se várias atividades comunicativas, em 

que os alunos tiveram a oportunidade de enriquecer o seu vocabulário, de praticar a 

gramática que tinham vindo a aprender, e principalmente de pôr em prática os seus 

conhecimentos da língua, de terem de se desenvencilhar  e de falar comigo ou com os 

colegas, independentemente de dificuldades que pudessem surgir. Tentaram abranger-se 

temas variados e realizar-se atividades distintas e que fossem interessantes e lúdicas para 

os alunos. Nestes grupos, realizados às segundas e quartas-feiras na cafetaria da 

Universidade, estiveram presentes alunos de Sprachkurs I e de Textredaktion.  
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Além disto, manteve-se a realização da mesa portuguesa no Sprachcafé, neste 

semestre com novos participantes, incluindo novos alunos e ex-alunos dos cursos de 

português, e com uma maior afluência a esta atividade. Tivemos, também, a presença de 

mais uma falante nativa de português a auxiliar na mesa, permitindo que a conversa se 

tornasse mais dinâmica. 

Conclui-se assim que, neste estágio, foram muitas e boas as oportunidades de 

contactar com aprendentes de português e de ensinar a língua de variadíssimas formas, 

desde contextos mais formais a contextos informais, da sala de aula até à conversa de 

café. Foi claramente uma experiência enriquecedora no seu contacto com vertentes tão 

variadas do ensino, com alunos de níveis de proficiência muito distintos, de uma grande 

variedade de backgrounds e com as mais diversas motivações para aprender português. 

Foi também uma oportunidade ímpar realizar este estágio e poder acompanhar os alunos 

ao longo de cada semestre, assistindo às aulas e tomando parte nas mesmas, e até mesmo 

podendo acompanhar alguns alunos durante todo o ano letivo. 

Assim, ao longo de cada semestre, e no final do ano letivo, foi possível refletir sobre 

as atividades propostas, o seu impacto nos alunos, na sua aprendizagem, e no contexto 

das turmas ou grupos. Essa reflexão, com detalhada análise das atividades realizadas e 

dos seus resultados, seguir-se-á agora nos subcapítulos seguintes.  

 

2.2. - Atividades de ensino com vista à aquisição e desenvolvimento da 

competência pragmática e capacidade comunicativa 

Uma primeira ideia que surgiu no planeamento do tema de trabalho do estágio foi a 

ideia de se criarem aulas apelativas, que pudessem trazer aos alunos uma aprendizagem 

que eles mesmo vissem como útil e frutífera para a sua vida pessoal e profissional futura 

e como falantes de português. Por detrás da vontade de aprender uma língua estrangeira, 

está, muitas vezes, a vontade de saber comunicar nessa mesma língua. Sabemos que a 

aprendizagem duma língua passa por várias etapas, desde aprender o seu sistema de sons 

e de escrita, a formar palavras e depois frases com um sentido gramatical. E, embora estas 

sejam fases essenciais na aprendizagem duma língua, elas não são suficientes para tornar 
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alguém apto a (bem) comunicar numa língua. É aqui que entra a pragmática, e a 

necessidade de se pensar em como ensiná-la (tendo em conta que, primeiro, é necessário 

reconhecer a necessidade e a importância de a ensinar). Temos então em conta a 

pragmática não como um simples campo de estudo dentro da LP, mas como uma essencial 

capacidade partilhada pelos seus falantes, e que pode ser adquirida por falantes da língua 

como LE.  

A capacidade pragmática pode ir sendo desenvolvida naturalmente por aqueles que 

usam a língua, e que constantemente contactam com quem também o faz. Mas como se 

pode desenvolver a capacidade pragmática dos aprendentes que não têm contacto com 

falantes nativos, que não precisam de fazer uso da língua fora da sala de aula, e que 

comunicam apenas com outros aprendentes que estão na mesma situação? 

Primeiramente, tentámos proporcionar aos alunos atividades baseadas num método 

comunicativo, atividades em que os alunos pudessem usar a língua, em que, aliás, 

tivessem mesmo que o fazer; acima de tudo, são atividades que os vão colocar na 

vanguarda da sua própria aprendizagem, que os vão adaptar a uma maior autonomia e 

que, por serem mais práticas e fornecerem contexto e realidade à língua, se tornam muito 

mais interessantes para os aprendentes. Depois, para que o ensino-aprendizagem não 

fosse desprovido de contexto, e porque para aprender uma língua são precisos exemplos 

da mesma, ou seja, um input linguístico rico e variado, uma grande prioridade do trabalho 

no estágio foi a de colocar os alunos em contacto com a língua real, aquela criada por e 

para nativos – seja a língua na sua forma oral, em gravação, ou em contacto direto com 

os falantes nativos da mesma, ou na sua forma escrita, até. 

Chamemos input ao contacto direto do aprendente com a LE. Na vasta maioria dos 

casos, quando falamos dum contexto não-imersivo, é apenas na sala de aula que o aluno 

vai ter acesso a este input. E se a sala de aula é, em muitas circunstâncias, a única fonte 

de input, então ela deverá ser uma fonte privilegiada do mesmo, pois «one of the goals in 

facilitating the development of pragmatic competence is providing pragmatically 

appropriate input» (BARDOVI-HARLIG 1996: 5-6). Na prática, isto refletir-se-ia em 

dois aspetos fundamentais: recurso a bons materiais didáticos (manuais pedagógicos, ou 

outros suportes físicos de exemplos da língua) providos de exemplos realistas, e a 
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realização de atividades dentro da sala de aula que pusessem em prática os conteúdos 

aprendidos. Foi exatamente este o caso do estágio realizado na Johannes Gutenberg-

Universität, em que os alunos não se encontram em contexto de imersão na LE, e, 

portanto, precisam de encontrar noutros locais e experiências as oportunidades de receber 

um bom input linguístico e de pôr em prática as competências recém-adquiridas.  

Um aprendente que esteja a viver em Portugal terá contacto, em maior ou menor 

grau, com o PEC, mesmo involuntariamente. Tem também, no seu dia a dia, 

oportunidades de pôr em prática o que aprende do português e interagir com portugueses 

em contexto real. Num contexto imersivo, o aluno tem a oportunidade de ler outdoors, 

letreiros, publicidade vária, pode ver televisão e ouvir rádio, ouvir os anúncios do Metro, 

do comboio, ou até ouvir falantes de português sentados na mesa ao lado. O mesmo não 

acontecerá com um aluno que não se encontra em imersão na LE. Tenhamos em conta 

que, num exercício de aula em que se encene uma situação comunicativa, ou num 

exercício em que tenhamos um modelo, por exemplo, duma conversação numa ida às 

compras, o aluno não poderá ter acesso às imensas variantes de como a conversa pode 

decorrer, nem acesso a explicações de o que certa resposta pode significar (podendo 

interpretar mal uma resposta em contexto real), nem ideia de quantas formas ele poderá 

usar para responder a uma pergunta modelo. 

Por exemplo, imaginemos que, num manual, um aluno encontra apenas como 

exemplo uma conversação do género: 

A: Olá, tudo bem? 

B: Tudo bem, e contigo? 

 Esse aluno, deparado com uma situação real, poderia não entender um enunciado 

como «Então, ‘tá tudo?», o que para um falante de português é uma pergunta 

completamente normal e que significa, na prática, o mesmo que «Olá, tudo bem?». São 

pequenos pormenores como o acima referido que compõem a pragmática da língua, tão 

complexa e rapidamente transformada, que se torna difícil de se sintetizar (ou 

esquematizar) e ensinar aos alunos como se de uma regra imutável de gramática se 

tratasse. Assim sendo, o importante e o desejável não é apenas fornecer regras e padrões 
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aos alunos, senão propiciar contacto real com a língua, e encorajar a que sejam autónomos 

na procura de mais desse contacto, de modo a que eles próprios possam aprender e ir 

adaptando e desenvolvendo a sua capacidade pragmática. 

No geral, os manuais de ensino de LEs têm o problema de querer simplificar a 

língua de modo a disponibilizarem um ensino condensado da sua norma-padrão. Os 

manuais de PLE parecem querer fornecer muitas fórmulas de como ter certos tipos de 

conversação em português (para uma análise mais detalhada de alguns exemplos retirados 

de manuais de PLE, ver 1.4.1.). Ora, algumas questões essenciais de ensinar pragmática 

parecem-me ser que essas fórmulas não são tão restritas, que há inúmeras maneiras de 

formular um mesmo enunciado, e que na conversação estão implícitos muito mais dados 

e informações do que o que primeiramente salta à vista. 

Seria uma tarefa impossível e infinita ensinar toda a pragmática duma língua a uma 

turma de estudantes de português; no entanto, parece ser possível introduzir certos 

exercícios e práticas que acordem a sua competência pragmática e que os incentivem a, 

mais autonomamente, adquirirem essa competência no futuro da sua aprendizagem de 

português. É importante, também, incentivar os alunos a contactarem o mais possível com 

a língua - falarem em português com amigos que falem a língua (se forem nativos, 

melhor), ver séries e filmes (que mais adequadamente imitam conversas reais), ver 

programas televisivos com entrevistas, ouvir rádio, entrevistarem comunidades de 

portugueses na zona em que habitam, entre outras ideias de como ter contacto com a 

língua portuguesa. 

Neste estágio, experimentaram-se várias atividades que visaram integrar a 

comunicação e o desenvolvimento da competência pragmática dos alunos no programa 

curricular das disciplinas. Procederemos, agora, a uma exposição e análise dessas 

atividades. Os resultados das mesmas, e dos cursos em geral, serão também expostos ao 

longo dos subcapítulos subsequentes, e mais aprofundadamente em 2.3. Resultados das 

atividades. 
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2.2.1. – Conversa oral informal e uso de exemplos autênticos da oralidade 

Como referido em 1.3., achamos que o melhor input que pode ser fornecido aos 

alunos é aquele que é autêntico e que, portanto, lhes mostra a realidade do uso da língua, 

e os preparará da melhor forma para uma hipotética conversação em português, num 

contexto real. De modo a combater a impossibilidade de se emergirem num contexto de 

utilização da língua portuguesa e, consequentemente, de terem contacto real com a mesma 

no quotidiano, a principal estratégia neste trabalho foi a de levar a língua num estado mais 

real e autêntico até aos alunos e para a sala de aula. Deste modo, a maneira mais acessível 

de o fazer foi através do uso de gravações autênticas da língua portuguesa. Estas 

gravações foram recolhidas ao longo do ano por mim, e também por colegas da Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto, que gentilmente me disponibilizaram gravações 

recolhidas por eles mesmos. A seleção das gravações foi sendo feita de acordo com a 

matéria a lecionar e com os temas e tópicos que estavam a ser abordados na altura das 

respetivas aulas em que as gravações foram utilizadas. Depois disto, o tratamento das 

gravações foi feito de modo a adequá-las às aulas, e a utilizar as sequências mais 

significativas das mesmas e donde poderíamos retirar mais proveito – por exemplo, 

quando buscávamos certos exemplos de expressões coloquiais, utilização de tempos e 

modos verbais, formas de tratamento, vocabulário, entre outros. As gravações foram 

também cortadas e reduzidas a uma duração compatível com o seu tempo de exploração 

na sala de aula.  

As gravações foram trabalhadas em sala de aula no primeiro e segundo semestre, 

em Sprachkurs II e Sprachkurs I, respetivamente, aulas regidas pela Prof.ª Dr.ª Yvonne 

Hendrich, que gentilmente aceitou e apoiou a ideia de substituir a utilização de gravações 

de manuais por outras mais realistas, acompanhando o trabalho que tem vindo a realizar 

de aulas mais interativas e sem recurso total a manuais didáticos, os quais não parecem 

adequar-se às necessidades dos alunos (e, podemos dizer, também dos professores, 

naquilo que procuram ser um ensino mais útil e de qualidade do ponto de vista 

comunicativo). Acompanhando as gravações, esteve sempre presente uma pequena 

apresentação, explicando aos alunos o que iam ouvir e contextualizando o diálogo 

gravado com vista a uma melhor compreensão do mesmo. Esta explicação era dada pelas 
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professoras, ou estava escrita no cabeçalho da ficha da atividade. Depois, foi necessária 

a elaboração de transcrições escritas, as quais foram feitas duma maneira simplificada, 

com algumas marcações de ritmo de fala ou de sobreposições, com itálico em palavras 

“estrangeiras” ou agramaticais, e com negrito nalgumas palavras ou expressões para as 

quais queríamos chamar a atenção. No decorrer do 1.º ano deste Mestrado, as transcrições 

que elaborei seguiram as normas VaLesCo, mas, sendo estas normas para fins de 

investigação sobre a conversa oral espontânea, pareceram ser demasiado complexas para 

usar em aula, e, principalmente, com alunos de níveis iniciais. Além disso, algumas 

informações que fornecem são inúteis e excessivas para os alunos. Foram, por isso, 

realizadas transcrições mais simplificadas e que se adequassem ao trabalho em sala de 

aula. Um exemplo é esta transcrição de uma conversa oral informal entre duas amigas 

(excerto do Anexo 12): 

Inês: Tu és de Gaia mas… como é que vocês…ah… celebram o São João? / Uma amiga 

minha de Gaia também faz com a família tipo sardinhada e assim, e depois vão prá 

cidade. Como é que vocês fazem? 

Iolanda: É igual. Pronto. Ou seja, normalmente é… é em casa, ou a gente vai pró Porto, 

Fontainhas, jantamos… 

Inês: Ah! E vocês comem aí? 

Iolanda: Hmm hmm. Sardinhas, não é? Sempre. (risos) 

Deste modo, após uma ou duas audições da gravação, os alunos podiam, finalmente, 

acompanhar a mesma através de um suporte físico. Isto acabou por se mostrar bastante 

importante e, até, essencial para os alunos, que encontravam neste suporte um meio de 

perceber o texto na sua totalidade e de tomar notas sobre o mesmo duma maneira mais 

prática. Ou seja, o facto de procurarem analisar o contexto enunciativo de cada conversa 

auxilia, sem dúvida, a respetiva compreensão. 

À reprodução das gravações, seguia-se uma análise das mesmas, feita oralmente. 

Questões como “de que trata o diálogo?”, “quem fala neste diálogo?”, “onde estão as 

pessoas que falam no diálogo?”, ajudavam os alunos a refletir sobre o que tinham 

acabado de ouvir e a tornar mais claro o diálogo e a respetiva situação enunciativa para 
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depois passar a outras questões. Por exemplo, voltando ao anexo apresentado acima, 

nessa regência ouvimos cinco pequenas gravações (ver Anexo 12) e, após cada uma delas, 

podia-se colocar questões como, “Quem fala no diálogo?”, “Sobre o que é que eles/as 

estão a falar?”, “Ouviram alguma palavra desconhecida?”, “O que significa prá?”, 

entre outros exemplos. Para além disto, os alunos tiveram de fazer um exercício de 

associação de imagens em que cada gravação correspondia a uma imagem (ou a duas, no 

caso duma das gravações), que era alusiva ao tema dessa gravação (ver Anexo 10). Para 

isto bastava identificar uma ou duas palavras-chave na audição da gravação. Essas 

palavras-chave já tinham sido abordadas numa apresentação de imagens em que pudemos 

conversar sobre o tema Festas Populares/ Festa de S. João no Porto. (ver Anexo 9). 

Depois da atividade de audição e análise, os alunos puderam ainda analisar um panfleto 

(ver Anexo 11) sobre a festa de S. João no Porto criado a partir dum guia real da revista 

on-line TimeOut (Disponível em: https://www.timeout.pt/porto/pt/coisas-para-

fazer/guia-para-um-sao-joao-no-porto-perfeito. Acedido pela última vez em: 23/05/2019; 

15:19), identificando alguns verbos no imperativo que tinham aprendido em aulas 

anteriores. Para finalizar, num trabalho de pares, puderam criar os seus próprios panfletos 

para festas típicas ou famosas na sua área de residência. Por isto, numa só regência 

pudemos praticar com os alunos: a compreensão oral a partir de gravações autênticas da 

conversa oral informal, a competência pragmática (conversa oral informal, identificação 

de traços típicos da oralidade, identificação de expressões idiomáticas), a produção oral 

(na primeira e última parte da atividade), o trabalho em grupo e a interação aluno-aluno, 

a componente gramatical do modo imperativo dos verbos, a leitura dum documento 

escrito autêntico e a escrita criativa dum guia que implementasse novas componentes 

gramaticais e vocabulares, e ainda se pôde abordar, implicitamente, a componente 

intercultural, ao expormos um pouco duma tradição do Norte de Portugal e pedirmos aos 

alunos para que refletissem sobre tradições semelhantes que pertencessem ao seu próprio 

contexto cultural. 

Numa outra aula aplicou-se novamente o exercício de correspondência de imagens, 

desta vez com uma pequena gravação em que um locutor fala sobre a sua rotina diária 

(em modo entrevista, ver Anexo 18), e que os alunos tiveram de corresponder com a 
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ordem de imagens apresentada numa ficha de trabalho, cada imagem contendo uma parte 

da rotina, identificando se a ordem estava correta e se alguma imagem estava a mais ou 

não. 

O ensino de pragmática surgiu, neste contexto de aula, de forma muito natural – ela 

estava lá implícita, na audição e análise das gravações, pois estas são exemplos autênticos 

da comunicação em português. Quer isto dizer que não se tratou de uma pragmática 

aplicada, mas antes implicada, para parafrasear uma conhecida referência de Fernanda 

Irene Fonseca (1994), sobre as relações entre Linguística e ensino do português. Quando 

confrontados com as gravações reais, e com as suas transcrições, os alunos deparavam-se 

com as mais diversas marcas da comunicação oral que não poderiam encontrar nos 

diálogos fictícios produzidos propositadamente para manuais de PLE. Eram estas, entre 

outras: ruídos no canal de comunicação (que dificultavam a compreensão das falas, mas 

são banais quando conversamos); sobreposição de duas, ou por vezes mais, vozes; 

entoações e ênfases da oralidade que podem mudar o significado implícito dum 

enunciado; e muitas mais marcas da oralidade e do discurso coloquial presentes na 

escolha de verbos, tempos e modos, de algum vocábulo em detrimento de outro, do uso 

de diminutivos, ou de expressões coloquiais com que os alunos, noutro contexto, não 

teriam oportunidade de contactar. O Ensino implícito de Pragmática «withholds 

explanation but tries to develop learners’ implicit understandings of the targets through 

consciousness-raising tasks and implicit feedback» (TAGUCHI 2017: 19). 

Como outro exemplo, temos o trabalho feito no primeiro semestre do ano letivo 

(Winter Semester) com os alunos da aula Sprachkurs II, numa aula em que se analisaram 

em contraposição duas gravações – uma dum documento oral autêntico, e outra dum 

diálogo retirado do manual Passaporte para o Português (A1 – A2) (KUZKA 2014: 182). 

Ambos os textos tinham como temática o comércio e as interações que se podem dar 

numa loja, sendo que a primeira gravação (autêntica) foi recolhida no ambiente duma 

sapataria, e a segunda (a do manual) representa uma situação numa loja de roupa (ver 

Anexo 19). Ambos os diálogos têm também em comum o facto de apresentarem duas 

clientes em conversa com uma funcionária da loja, sendo que as clientes procuram um 

certo produto, e a funcionária procura ajudá-las. Deste modo, os alunos puderam contactar 
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com uma forma estereotipada e construída a partir de modelos daquilo que poderia ser 

um diálogo (mais ou menos realista) num local de comércio português, ao ouvirem e 

analisarem a gravação do manual. Por outro lado, puderam inserir-se numa situação 

autêntica da vida quotidiana em Portugal, mesmo à distância e não estando realmente lá, 

pois tiveram a oportunidade de ouvir uma gravação dum diálogo espontâneo, não editado 

e não planeado, que realmente tomou lugar na vida real. Esta gravação contém elementos 

como os acima listados, elementos tais que, por um lado, dificultaram a compreensão aos 

alunos, mas que, por outro, lhes forneceram novas ferramentas e os puseram defronte a 

novos desafios na sua compreensão oral do PEC. 

Depois de ouvidas as duas gravações, constatou-se o seguinte juntos dos alunos: a 

gravação do manual era mais fácil de entender, por ser mais pausada e articulada, sem 

interferência de ruídos; a gravação autêntica era mais complicada, pois incluía: 

interferência de música e barulhos do ambiente, justaposição de vozes, interrupções e 

frases inacabadas, menos cuidado na articulação da dicção na fala e um ritmo em geral 

mais rápido. Mesmo assim, os alunos demonstraram preferência pela gravação autêntica, 

e acharam interessante contactarem com a mesma para que pudessem ter uma amostra de 

como o português é realmente falado em Portugal. 

Para melhor entendermos esta diferença entre gravação não autêntica vs. gravação 

autêntica, observemos as transcrições das mesmas, apresentadas em aula aos estudantes 

(ver Anexo 19). É claramente visível, na comparação entre as duas transcrições, que a 

primeira é artificial, está demasiado bem estruturada e não contém quaisquer marcas da 

oralidade. Além disso, a gravação é pouco desenvolvida e, principalmente entre as duas 

amigas (Raquel e Sílvia) aparece como demasiado formal. 

No contexto dos cursos de Sprachkurs, outras gravações de conversas orais 

espontâneas autênticas escutadas e analisadas (mais as suas respetivas transcrições) 

foram: 

• Uma gravação num bar de vinhos entre empregado e cliente, tendo por tema 

o comércio. A atividade foi ouvir a gravação e completar os espaços em 

falta na transcrição, tendo por base o menu do bar, fornecido também na 



 

123 

ficha de trabalho (ver Anexo 20). 

• Uma gravação de recolha pessoal e respetiva transcrição analisadas no 

âmbito dos temas do quotidiano, que constituía uma conversa informal entre 

dois amigos sobre os temas universidade e vida académica (ver Anexo 21). 

A gravação foi recolhida por um colega do MPLE e a transcrição e 

comentários preparados por mim, embora eu não tenha depois estado 

presente na aula onde esta gravação foi analisada, tendo sido este trabalho 

feito pela Prof.ª Yvonne Hendrich, responsável pela unidade curricular. 

• Uma gravação de recolha pessoal e respetiva transcrição analisadas no 

âmbito dos temas do quotidiano, conversa informal entre um casal (fazer 

planos; o que queres jantar hoje?) (ver Anexo 22). A partir disto, os alunos 

encenaram uma conversa do género (ver 2.2.4.). 

• Uma gravação em que uma falante nativa apresenta a sua família (à 

semelhança da gravação anteriormente referida sobre a rotina diária, foi 

gravado em modo entrevista, porque para o tema e para o nível dos alunos 

este formato se apresentou adequado) (ver Anexo 23). 

Quanto ao uso de gravações autênticas, é de notar que para um trabalho mais 

aprofundado seria de considerar o uso de recurso audiovisuais, onde o aluno teria acesso 

a uma realidade com que seria certamente confrontado na comunicação com nativos – 

aquela em que também está presente a linguagem não verbal, que passa pelos gestos, 

expressões faciais, etc.  

Este trabalho foi tentado na segunda regência, onde a primeira atividade da aula 

incluía ver e analisar (a partir duma ficha de trabalho e da transcrição, ver Anexo 3 e 

Anexo 4) uma vídeo-reportagem, realizada na cidade do Porto com entrevista a vários 

falantes que andavam pela rua, portanto, respondendo de forma espontânea e um quanto 

informal. A partir da visualização do vídeo, procedeu-se à realização duma ficha de 

trabalho, que auxiliou na sua análise (ver Anexo 3). O tema da regência foram as 

festividades de Natal, mas também incluía o tratamento das formas verbais do conjuntivo. 

Assim, uma segunda atividade (ver Anexo 5) foi a análise de algumas notícias sobre festas 

e outros programas de festas em várias cidades portuguesas, retirados de websites e 
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jornais online, que os alunos tiveram de analisar para tomar notas. Depois disto, tinham 

de conversar entre si, apresentando a cada colega o programa de festas da sua cidade, e 

recolhendo informações sobre as cidades de cada colega, tentando usar o futuro do 

conjuntivo. As sugestões do que fazer foram, nos últimos minutos da aula, sendo 

recolhidas no quadro para todos verem. Assim, baseamo-nos no trabalho de dois materiais 

autênticos (um, audiovisual, e outro, escrito), e a partir destes conseguiu-se fornecer bom 

input aos alunos, aprofundar o seu conhecimento sobre o tema, consolidar conhecimentos 

gramaticais anteriormente abordados e passar para uma atividade de conversação onde 

todos estes elementos se tinham de juntar para realizar uma boa comunicação com os 

colegas. 

Considere-se que, «para adquirirem destreza de expressão oral, os alunos 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: 58). A reação dos alunos a este tipo de aulas é boa, e eles afirmaram 

que gostam de ser desafiados com estas gravações, em que a interpretação do diálogo e 

dos contextos é mais complexa, mas também lhes parece mais interessante. Quando 

questionados sobre se gostariam de repetir uma atividade em que analisassem uma 

gravação autêntica, a totalidade dos alunos respondeu que sim (ver Anexos 26 e 27, 

Resultados dos inquéritos dos semestres de inverno e de verão). Os alunos entendem 

também que, na eventualidade de irem a Portugal, serão confrontados com pessoas que 

falam a língua deste modo, de maneira rápida, abreviada, variada e, por vezes, confusa. 

Noto também da parte dos alunos um maior entusiasmo nas aulas em que, num momento 

de pós-atividade, têm a oportunidade de interagir entre eles, pois penso que essa atividade 

que lhes exige que comuniquem os leva a esforçarem-se mais na sua produção do 

português, e encontram nela um propósito para os conteúdos que estão a aprender. Além 

disso, a aula torna-se mais dinâmica e menos monótona para os alunos. 

 

2.2.1.1. Atividades realizadas em grupos de conversação extracurriculares 

  

Como atividades extracurriculares e opcionais, foram realizados uma Sprachtisch (mesa 
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de tertúlias) na atividade Sprachcafé (em ambos os semestres), promovida pelo 

Studierendenwerk Mainz, uma organização para os estudantes dentro da Johannes 

Gutenberg-Universität, e criou-se um grupo de conversação no Sommersemester 

disponível para todos os alunos dos cursos de português (ver 2.1.).  

Nos grupos de conversação, estava normalmente presente sempre o mesmo grupo 

de alunos, às segundas e quartas feiras, sendo este constituído por: uma aluna da 

Bielorússia a viver na Alemanha, e fluente também na língua alemã, de nível A1 em 

português, um aluno alemão de nível B1/B2 em português, três alunas alemãs também de 

nível A1. Ocasionalmente, alguns outros alunos juntavam-se também ao grupo, sendo 

que, como anteriormente referido, esta era uma atividade livre. 

 Com estes grupos, uma atividade que se repetiu algumas vezes e que demonstrou 

ter resultados no desenvolvimento da capacidade comunicativa, e principalmente no 

desenvolver do à vontade dos alunos em falar espontaneamente, foi a atividade Story 

Cubes (a partir duma aplicação para smartphone). Esta atividade consistia em contar uma 

história a partir de 12 cubos e, portanto, de 12 imagens. Cada imagem era ponto de partida 

para os participantes, à vez, criarem a sua frase a inserir-se na história que era contada 

pelo grupo. Nos alunos que participaram mais que uma vez em tal atividade, notou-se um 

desenvolvimento mais rápido da capacidade de produzir enunciados sem preparação 

prévia, e na capacidade de produção criativa em português. Foi, também, uma boa 

atividade para desenvolvimento de vocabulário, a partir de vocábulos desconhecidos que 

foram sendo explicados à medida que novas imagens surgiam nos cubos. 

 Outra atividade em que os alunos puderam colocar questões uns aos outros e ao 

mesmo tempo aprender vocabulário aprendido em aula (ex.: descrição física e 

psicológica) foi a atividade de Quem é Quem, em que tinham de escolher a sua própria 

personagem a partir duma série de imagens e adivinhar a personagem dos colegas. 

Em atividades para exercitação dos verbos no tempo passado, fez-se um círculo de 

perguntas sobre a infância a partir duma série de tópicos previamente escolhidos, como 

estudar, brincar, férias, família, em que os alunos descobriram factos sobre a infância 

uns dos outros a partir duma conversa iniciada por essas questões. Também 
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frequentemente se iniciaram conversas a partir de simples questões, tais como, O que 

fizeste no fim de semana passado? O que fizeste nas últimas férias?, etc. 

Estas atividades e outras do género foram um incentivo para os alunos falarem sem 

receios, concretizadas num ambiente descontraído, em que não sentiam a pressão de 

estarem em contexto de aula e de estarem a ser avaliados. Além disso, como os grupos 

eram de menor número de participantes do que o número de alunos presentes, por 

exemplo, num curso como Sprachkurs I, deu-se a oportunidade a todos de falarem, de 

questionarem, ou de serem corrigidos quando assim se viu necessário. 

No Sprachcafé, realizado às quartas feiras durante todo o ano letivo, realizaram-se 

também diversas atividades de conversa, por vezes a partir de apresentações powerpoint 

sobre o tema da semana (escolhido pelos responsáveis pela organização deste evento), 

outras vezes simplesmente a partir dum tópico, tendo a conversa um surgimento natural 

nesse ambiente descontraído de café. Na mesa portuguesa, tivemos presentes desde 

participantes proficientes em português (alguns deles ex-alunos que aproveitaram para 

continuar a sua prática) a pessoas que tinham ainda de aprender a dizer a mais básica das 

frases. Tivemos também presentes pessoas de várias nacionalidades: portugueses, 

brasileiros, alemães, uma moldava, um argentino, entre outros que pela mesa foram 

passando e deixando o contributo da riqueza de variedade de backgrounds e diferentes 

histórias de contactos com o português. De notar que, como o Sprachcafé não estava 

vinculado aos cursos de português da JGU, tivemos muitos participantes que tinham 

aprendido a norma brasileira da língua e que comunicavam com a mesma. Isto não foi 

nenhum entrave à comunicação, senão uma mais valia à troca de conhecimentos – desde 

os linguísticos, por todas as diferenças e semelhanças que os participantes puderam 

explorar na comunicação, gramática e pragmática entre PE e PB, como a factos culturais, 

partilhados por quem conheceu Portugal em viagens e claramente pelas participantes 

portuguesas e pelos participantes que vieram do Brasil ou os que já lá tinham estado, a 

morar ou em viagem. 

No Sprachcafé tivemos também como participantes alguns atuais alunos dos cursos 

de português. Apesar de ampla divulgação, por minha parte e por parte da Prof.ª Yvonne 

Hendrich, desta atividade extracurricular, a adesão não foi a esperada. No entanto, cremos 
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que isto também se deveu a incompatibilidades horárias, pois os alunos tinham outros 

afazeres e outras atividades em que participavam nesse horário, tal como nos foi  

comunicado. Foi para fazer face a isto que se criou, no semestre seguinte, a atividade 

acima exposta dos grupos de conversação, duas vezes por semana, de modo a poder dar 

aos alunos outras oportunidades de participar em atividades comunicativas. 

Tais atividades apresentaram-se, portanto, como uma boa adição ao trabalho que 

foi feito em sala de aula, principalmente no desenvolvimento da capacidade de 

comunicação dos alunos (na oralidade), tanto a nível de compreensão como de produção. 

Elas complementaram a aprendizagem dos alunos com o tempo e o espaço necessários à 

prática da comunicação em português. Uma mais valia seria, caso a oportunidade se 

apresentasse, a participação de mais falantes nativos nestas atividades, de modo a 

aumentar o input, e a diversidade do mesmo, para os alunos. Neste caso, os alunos tiveram 

apenas contacto comigo (nos grupos de conversação) e com uma outra falante nativa de 

português e alguns falantes do português brasileiro no Sprachcafé. De qualquer modo, a 

realização destas atividades já propiciou aos alunos um contacto com input do português 

oral informal que, de outro modo, talvez não teriam. 

2.2.2.- Pragmática na comunicação escrita 

Quando falamos em conversação, não queremos apenas falar de conversação oral. 

Muitas vezes, a pragmática é vista como tendo apenas em conta a vertente da oralidade. 

No entanto, e com a ascensão da internet e das redes sociais, existem cada vez mais 

exemplos de hibridismo entre a escrita e os modos de uso da oralidade. Nas mensagens 

escritas, a escrita faz-se, muitas vezes, de modo imediato e espontâneo, e nelas também 

se usam expressões coloquiais (PONS BORDERÍA 2005: 52). Nos chats de redes como 

o Whatsapp ou o Facebook Messenger, a escrita mimetiza a fala. Podemos ver várias 

marcas da oralidade nessa comunicação por escrito: a rapidez é atingida pelo uso de 

abreviaturas, poupam-se nas vírgulas e sinais gráficos; usam-se emojis para transmitir o 

que transmitiria uma expressão facial ou corporal; palavras escrevem-se de modo 

diferente para imitar sons e sotaques; onomatopeias significam o som de risadas; palavras 

usam-se de forma irónica, e a compreensão desta ironia só se consegue através do 
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contexto partilhado entre os interlocutores; até o uso de interjeições pode ser marcado no 

seu ênfase pela repetição das vogais ou consoantes («oooh!»), os erros e as gralhas não 

são corrigidos, porque a finalidade é comunicar eficaz e rapidamente; entre muitos outros 

exemplos. 

Mais uma vez, no intuito de proporcionar o contacto dos alunos com os exemplos 

autênticos da LP, foram tratados numa aula de Sprachkurs II (Wintersemester) excertos 

de mensagens SMS ou em redes sociais e publicações no Facebook ou Twitter, recolhidas 

por mim das minhas próprias redes (ver Anexo 24). Estas imagens de conversas ou posts 

continham texto que se parece muito com o oral, mostrando que entre oralidade e escrita 

não há uma radical separação, mas um contínuo entre dois pólos. O tom da linguagem 

usada é completamente coloquial, e muitos elementos da linguagem parecem querer 

copiar as formas da oralidade. 

Foi interessante ver como os alunos reconheciam algumas abreviaturas 

autonomamente, e reconheciam no nosso uso da comunicação escrita algumas 

semelhanças ou diferenças com o seu próprio uso. Por exemplo, quando questionados 

sobre se, na Alemanha, também comunicavam com os seus amigos da forma 

exemplificada, disseram encontrar semelhanças, mas que usavam mais emojis, por vezes 

até em substituição das palavras. Coloquei a comparação: pessoa A pergunta a B: “Vamos 

ao cinema logo à noite?”; se B respondesse com um emoji de polegar para cima, 

simbolizando OK, no contexto dos alunos alemães isto seria tido como normal e positivo; 

no contexto de uma conversa entre amigos portugueses, isto poderia ser considerado o 

que coloquialmente se chama uma resposta seca, ou seja uma resposta pouco, ou quase 

nada, elaborada, que demonstra desinteresse da parte da pessoa a quem foi proposto o 

convite. Os alunos presentes na aula afirmaram que nunca interpretariam esse uso do 

emoji como uma má resposta, senão como algo normal. Ainda na linguagem dos emojis, 

tal como os alunos alemães conferiram usar emojis como resposta única, também 

notaram, em comparação com os exemplos que foram projetados na aula, que eles 

também usam muitos mais emojis que os portugueses, que, por seu lado, usam mais 

onomatopeias e outros sinais de ênfase. 

Aqui se verifica que até nas mensagens escritas há códigos sociais subjacentes, que 
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não estão escritos nem registados em qualquer parte, mas que são partilhados por quem 

habita um certo meio, e por quem comunica dentro dum mesmo contexto. Um aluno 

alemão que se decidisse mudar para Portugal, se não soubesse como comunicar 

textualmente, poderia, ao princípio, antes de se habituar às maneiras de escrever dos seus 

pares, parecer distante (por respostas não elaboradas), ou demasiado entusiasmado (pelo 

uso excessivo de emojis); por outro lado, poderia não perceber o uso de abreviaturas dos 

portugueses, ou a ironia de certas frases que só poderia ser percebida pelos que partilham 

o contexto (quase como aquilo a que, em inglês, se chama uma private joke). Este é um 

caso normal e natural do processo de aprendizagem duma língua – algo que se aprende 

ao fazer; o objetivo de trazer exemplos de mensagens escritas à sala de aula foi o de 

possibilitar aos alunos este contacto, mesmo que (pelo menos, por enquanto) não 

conversem por mensagens de texto ou não comuniquem em redes sociais com 

portugueses. Para um trabalho futuro, uma hipótese de tarefa seria que passassem a fazê-

lo, numa espécie de tandem, ou em páginas de Facebook organizadas para esse fim entre 

portugueses (por exemplo, estudantes do 1º ano de MPLE, ou estudantes dos cursos de 

alemão da FLUP) e alemães. 

Este é mais um caso em que a pragmática se torna, também, implicitamente, uma 

grande ferramenta do ensino aliado ao desenvolvimento da competência intercultural, tal 

como acontece nas competências adquiridas no input através de gravações autênticas. 

Segundo Sérgio Matos,  

o ensino-aprendizagem de línguas sem dúvida ganhará realismo e eficácia com 

esse trabalho (em pragmática intercultural), contribuindo, mesmo que 

modestamente, para enfrentar os problemas de comunicação que afectam, às vezes 

de forma trágica, o nosso mundo (MATOS 2008: 404)  

Combater-se-ão, assim, os referidos mal-entendidos ou possíveis situações de ameaça de 

face para o falante numa situação comunicativa de maior risco. 

Mas a pragmática da comunicação por escrito não se fica apenas por estes meios de  

troca de mensagens informais. À semelhança do que durante muito tempo se fez com 

cartas ou fax, hoje utiliza-se principalmente o e-mail como veículo de mensagens mais 
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formais; por exemplo, dum subordinado para o seu chefe, dum aluno para um professor, 

entre outros casos. 

Assim surgiu a ideia de integrar este tema na aula de Textredaktion, do segundo 

semestre (Sommersemester) dos cursos de português da JGU (ver Anexos 7 e 8, Quarta 

Regência). Integrando o programa da disciplina, que já previa a realização dum e-mail 

formal para o portefólio final dos alunos, foi concebida uma aula em que se explorassem 

as delicadas formas de tratamento e de escrita de tal e-mail, e em que fosse possível pô-

las em comparação com a coloquialidade e informalidade dum meio de comunicação 

informal, como os que tinham sido trabalhados na anteriormente referida aula de 

Sprachkurs II. 

O objetivo principal desta regência foi, então, o de proporcionar aos alunos o 

contacto com a vertente escrita da língua, por sua vez na sua função comunicativa. Tal 

como acontece com os exemplos da oralidade da língua, os alunos são muitas vezes 

expostos a exemplos de textos escritos da LP fabricados para o propósito do ensino, mas 

sem ter sido tida em conta a sua verosimilhança se compararmos estes produtos com o 

que seria um texto escrito por um português nativo. Nesta aula, decidiu escolher-se dois 

exemplos autênticos dessas formas de comunicação que são mais recentes e estão mais 

atualizadas, na perspetiva de o que é que os alunos poderão encontrar fora da sala de aula, 

num contexto em que tivessem de utilizar a língua deste modo. São, então, essas formas 

de comunicação a troca de correios eletrónicos (e-mail) e a troca de mensagens escritas 

(chamemos-lhe chat). Com estes dois meios de comunicação, podemos ainda analisar 

duas formas diferentes de a concretizar – o e-mail corresponderia a uma forma mais 

formal, e o chat, a uma forma informal. Estes produtos correspondem, então, a dois 

registos linguísticos distintos, que variam de acordo com a situação e assunto da 

mensagem. De facto, na vida quotidiana dum aluno universitário, facilmente 

repararíamos que ele utilizaria para se comunicar com alguém hierarquicamente superior 

(por exemplo, um professor), normalmente, o e-mail; mas para comunicar com um 

colega, de uma maneira mais imediata (diga-se desde já, quase a imitar a oralidade), o 

meio preferido é o chat, as mensagens escritas, que, por vezes, tal como numa 

conversação oral, integram vários intervenientes na conversa, que escrevem mensagens 
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simultaneamente e que podem reagir na hora, como no caso do WhatsApp ou do Facebook 

Messenger, por exemplo; isso obriga, também, a uma outra agilidade na escrita. Este meio 

de comunicação é, portanto, mais informal, sendo que não deixa espaço a tantas 

formalidades na estruturação de mensagem, cuidado e rigor no tratamento da língua, e dá 

mais liberdade a que se cometam certos erros na escrita, muito à semelhança do que 

acontece na elaboração do discurso oral, em que há uma permanente correção ou 

remediação do que foi dito. 

Mas no fundo, o que interessou com esta regência foi fornecer aos alunos mais 

ferramentas comunicativas, no caso desta aula especificamente ao nível da escrita. O 

objetivo foi que, no final da aula, o aluno soubesse como escrever um e-mail formal, e 

como escrever mensagens informais, sabendo adaptar-se aos diferentes contextos, 

finalidades, meios e formas de comunicação escrita, interpretando, para isso, o contexto 

comunicativo e tendo em conta o(s) seu(s) interlocutor(es), e sabendo escolher o melhor 

meio de usar a linguagem nesse mesmo contexto. Para tal, foi também essencial, para o 

aluno, pôr em prática a sua competência pragmática, no sentido de ajustar o tom e o 

registo da sua conversa, passando também pelas várias formas de tratamento possíveis 

numa comunicação em PEC. De notar que  

«A criatividade linguística dos falantes manifesta-se também na forma que dão 

aos seus enunciados em função da análise da situação em que os estão a produzir. 

Processos de atenuar a força ilocutória de um enunciado e eufemismos são 

tipicamente usados em situações caracterizadas por algum grau de formalidade e 

distância entre os participantes.» (DUARTE 2001: 117),  

e o oposto sucede nas situações caracterizadas por um certo grau de informalidade, o que 

também implica essa tal criatividade linguística, que os alunos vão adquirindo e 

desenvolvendo com a sua exposição a tais variados exemplos da comunicação, e nas 

situações em que terão de colocar esses novos conhecimentos em prática. 

O e-mail formal, tal como uma carta, integra uma saudação inicial, o corpo do texto 

(desenvolvimento), e a saudação final, despedida, seguida da assinatura (digital, claro). 

Num email dirigido a um professor, por exemplo, o aluno tem de saber escrever com 
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clareza, correção e respeito. Isto implica que o aluno conheça as subtilezas das formas de 

tratamento, como e quais aplicar, e que nível de formalidade deve ter o próprio corpo do 

e-mail, a escolha de certo vocabulário e não de outro, uma escrita cuidada e sem erros, 

etc. 

Por outro lado, no chat escrito, o aluno deparar-se-ia (hipoteticamente) com uma 

conversa entre amigos, familiares ou conhecidos, com os quais mantém uma relação de 

uma maior intimidade e proximidade. Além disso, este chat não implica uma 

comunicação como “por carta”, em que a mensagem é enviada, o destinatário recebe-a na 

sua caixa de correio eletrónico, e o remetente deve aguardar novamente pela resposta. No 

chat, tudo isto funciona com muita mais imediatez, quase em simultâneo, e resulta disto 

que a escrita tenha de se fazer de forma mais breve, mais improvisada e, 

consequentemente, não tão cuidada. Assim, e visto que os intervenientes da conversa 

mantêm entre si uma relação informal, é possível uma escrita em estilo livre, onde erros 

ortográficos (ou, por vezes, gramaticais), bem como gralhas são permitidos, ou tolerados, 

e onde a escrita imita a oralidade tanto na maneira como se tenta abreviar as palavras 

como na reprodução de sons (risos, onomatopeias, etc.) e mesmo de expressões faciais e 

comunicação não verbal (utilização de emojis, imagens, entre outros). Além disso, no que 

toca às formas de tratamento, não é já necessário o cuidado que o e-mail pedia, e utiliza-

se uma segunda pessoa do singular, em detrimento do tratamento nominal e do uso da 3ª 

pessoa. Portanto, é interessante notar que «las expresiones coloquiales son proprias del 

uso del registro informal, que abarca tanto muestras orales (conversaciones) como 

escritas» (PONS BORDERÍA, 2005: p. 52), o que significa que também na escrita se dá 

esse uso descontraído de formas coloquiais, quando o contexto é, claro, um contexto de 

informalidade. Portanto, a comunicação escrita informal abarca muitos dos traços 

característicos da comunicação oral informal, adaptando-os ao seu contexto 

comunicativo. 

Estas questões da comunicação escrita imediata e espontânea são relativamente 

recentes, e seria interessante um trabalho que pudesse desenvolver o estudo comparativo 

entre esta comunicação e a tradicional comunicação por meio oral. São também uma mais 

valia para o aprendente de português, na medida em que o põem em contacto com 
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exemplos facilmente acessíveis da linguagem informal e coloquial típica desta 

comunicação espontânea, sem os limites que apresentam as gravações da oralidade, sem 

ruídos e sem interceção de vozes/turnos de fala, sem dificuldades em perceber a dicção 

ou causadas pela entoação ou sotaque do falante, pois que nestes textos escritos, tal como 

na transcrição que normalmente acompanha a análise duma gravação oral, o aluno pode 

ler por si só e tomar o seu tempo na análise de tais textos. 

Além disso, é importante ressaltar que os alunos alemães, e os de outras 

nacionalidades, certamente terão, nos seus próprios contextos de origem, as suas formas 

de comunicar, tanto em chat informal, como num e-mail formal. É importante explorar, 

com os alunos, como é que o contexto, o tema da mensagem pretendida e o nosso 

destinatário influenciam essa comunicação. Importa então, também, dar a conhecer as 

formas standard dessas comunicações em português, de modo a que os estudantes não 

caiam no erro fácil de fazer uma tradução literal da sua própria língua. 

«O aprendente da língua torna-se plurilingue e desenvolve a interculturalidade. As 

competências linguísticas e culturais respeitantes a uma língua são alteradas pelo 

conhecimento de outra e contribuem para uma consciencialização, uma capacidade 

e uma competência de realização interculturais. Permitem, ao indivíduo, o 

desenvolvimento de uma personalidade mais rica e complexa, uma maior 

capacidade de aprendizagem linguística e também uma maior abertura a novas 

experiências culturais.» (ALVES 2001: 73) 

Finalmente, quer-se que o aluno adquira, além de tudo o que fica dito, uma nova 

competência social e intercultural. Uma dimensão intercultural do ensino de línguas 

implica dar aos alunos uma competência intercultural associada a uma competência 

linguística, prepará-los para a interação com pessoas de outras culturas, prepará-los para 

entender e aceitar pessoas de outras culturas como indivíduos com diferentes perspetivas, 

valores e comportamentos e, finalmente, ajudar a que vejam que uma tal interação é uma 

experiência enriquecedora (BYRAM 2002: 10). Sendo assim, podemos entender que 

aprofundar os conhecimentos sobre a maneira correta e adequada de comunicar traz 

vantagens ao aluno nas suas interações interculturais, pois «los hablantes modificamos la 

forma de lo que decimos en función de la persona que tengamos delante y de la situación 
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comunicativa en la que nos encontremos, porque una parte muy importante de la 

interacción social se gestiona a través del lenguaje.» (PONS BORDERÍA, 2005: p. 25); 

portanto, a linguagem funciona também como facilitadora da criação de relações 

interpessoais a vários níveis. A língua está na base das relações sociais entre as pessoas, 

e parece ser muito importante, quando falamos de texto escrito, dar aos alunos também o 

contacto com a escrita para a comunicação, e fornecer-lhes mais ferramentas e mais ideias 

de como usar a língua portuguesa de modo correto na manutenção desses laços, a qual se 

faz através da comunicação com o outro. 

 

2.2.3. Experiências de contacto com nativos em contexto não-imersivo 

 Tendo em atenção o facto de que o trabalho realizado no estágio foi concretizado 

num contexto de não imersão, foram pensadas formas de proporcionar aos alunos um 

contacto real e direto com nativos do PEC de modo a que pudessem ouvir, interpretar e 

pôr em prática o seu português em tempo real e em situações concretas. Foram assim 

pensadas duas atividades para duas das regências obrigatórias do estágio curricular, tendo 

ambas como base a ideia de receber em sala de aula um falante nativo. Na primeira, no 

primeiro semestre, os alunos receberam a visita desavisados e tiveram de 

instantaneamente colocar em prática a sua capacidade de compreensão oral. Na segunda, 

no semestre de verão, os alunos interagiram com a convidada em modo de entrevista, 

podendo também improvisar perguntas no momento e conversar com ela. 

No 1.º semestre (Wintersemester) do ano letivo, na terceira regência do estágio 

curricular (ver Anexo 6), na aula de Sprachkurs II, realizou-se a atividade «The 

Classroom Guest» (BARDOVI-HARLIG 1996: 15). Para esta regência, requeria-se, 

como parte do programa da disciplina, o ensino dos tempos do presente, futuro e pretérito 

imperfeito do conjuntivo. Foi assim mais ou menos pré combinado um guião do que 

poderia ser falado no decorrer deste diálogo, de modo a que tal conversa fluísse com mais 

facilidade, fosse de interesse para os alunos e, claro, para o programa curricular da 

disciplina. A voluntária que serviu de classroom guest para esta regência ficou assim 

encarregue de entrar a meio da aula, num tempo combinado, e perguntar à docente sobre 
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os planos para o jantar, sendo que depois, sobre esse guião, que serviu apenas de linha 

orientadora, convidada e professora tiveram uma pequena conversa. O dito guião serviu 

também, posteriormente, para o trabalho em aula do diálogo ouvido, pois estava já visto 

que os alunos se davam melhor com esse suporte físico do texto, tendo sido combinado 

com a professora orientadora que tal guião deveria, então, ser distribuído para maior 

conforto dos alunos. Isto não foi feito sem que antes se iniciasse uma discussão sobre o 

que os alunos tinham ouvido, que vocabulário já conhecido ou que novo vocabulário 

tinham reconhecido, e sobre que construções do conjuntivo tinham identificado, e quais 

as suas funções naquela conversa.  

A transcrição do guião de diálogo possível está disponível no Anexo 6. A partir 

dele, foi possível explorar com os alunos vários aspetos da oralidade, da pragmática e, 

por acréscimo, da gramática do PEC. 

Como a convidada é oriunda do Sul de Portugal, de Cascais, e a professora do Norte, 

de Vila Nova de Famalicão, foi também possível analisar com os alunos algumas 

diferenças entre os dois dialetos regionais, principalmente a nível da fonética, que eles 

notaram.  

Podemos ver, neste diálogo, vários exemplos que não seriam encontrados em 

construções artificiais do português:  

• Uso do “Oi”, que normalmente é associado ao PB. 

• Abreviação de formas verbais - “Tá”, “tou”. 

• Hesitações e pausas – “hmm”; “Mas se eu sair… tu vais sair agora, já?”.. 

• Uso de estrangeirismos - “nice”, “ok”. 

• Vocabulário inventado por jovens, usado num contexto de grande informalidade 

-   como “massum”, usado para designar um prato básico de massa com atum. 

• Outras marcas da pragmática resultantes de a interação se dar ao vivo e naquele 

local. 

Numa só atividade, foi assim possível aliar o ensino previsto do conjuntivo ao 

desenvolvimento da capacidade de compreensão auditiva, da capacidade de comunicação 



 

136 

oral e aquisição de competências pragmáticas, e resultante utilização dessas competências 

na produção oral. Isto demonstra que a pragmática pode ser ensinada não só como 

disciplina isolada, mas como parte integrante de outras matérias, duma forma simples e 

descomplicada que não seja custosa para os alunos; não necessita, até, de ser explicitado 

o seu ensino – este pode vir mascarado na realização de atividades e ela podes ser 

aprendida sem que se dê por isso. 

Tornando à questão de como foi introduzido o ensino de pragmática, embora este 

tenha surgido naturalmente, o que é ideal para que não haja uma quebra no ritmo e 

coerência da aula, a verdade é que também foi necessário apontar para alguns aspetos a 

que se queria que os alunos prestassem atenção. 

Por exemplo, nesta aula de revisão dos tempos Presente, Pretérito Imperfeito e 

Futuro do modo Conjuntivo, os alunos foram reconhecendo algumas formas e o propósito 

do seu uso (por exemplo, fazer um convite); foi, no entanto, necessário realçar porque é 

que o locutor tinha decidido nalguns casos usar o conjuntivo em vez do indicativo. Em 

“Se pudesses, trazias-me...”, a delicadeza do pedido é bastante maior do que numa ordem 

ou pedido direto, do género “Traz-me x”, ou até um pedido indireto mas em menor escala, 

como, por exemplo, “Podias trazer-me x?”. Assim, os alunos aprendem a formular 

determinados atos de fala em PE, neste caso, atos diretivos, mas fazem-no percebendo, 

em simultâneo, as condições de adequação pragmática, com vista à produção de 

enunciados corteses, aceitáveis e até mais eficazes. Como se pode ver pela citação 

seguinte; 

A principal razão para o uso destas formas indiretas (dos atos diretivos) é a 

delicadeza ou cortesia. Pedir algo a um interlocutor é tentar que esse interlocutor 

faça algo, o que pode envolver algum incómodo para ele; além disso, aquilo que 

se pede é geralmente do interesse de quem pede e não do interlocutor. Por estas 

razões, ao fazer um pedido, a melhor estratégia é a que usa de formas de cortesia, 

que suavizam o pedido, minimizando a possibilidade de o interlocutor o 

interpretar como uma imposição. Tal poderia acontecer se fossem usadas formas 

directas, que envolvem o uso do modo imperativo. (LIMA, 2006: p. 56) 
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Estes exemplos e comparações foram sendo apontados no quadro para que os 

alunos continuassem a ter um suporte visual e pudessem ir tomando notas. Não obstante, 

os próprios alunos foram reparando nestes e noutros exemplos de marcas pragmáticas nas 

gravações e nas participações de nativos na aula. Como afirma Bardovi-Harlig (1996), os 

atos de fala estão, de facto, na base da comunicação, e entendê-los, entender a sua força, 

o seu impacto no(s) nosso(s) interlocutor(es), e saber interpretar as respostas que 

recebemos do(s) mesmo(s) é essencial para a nossa competência comunicativa e para 

sermos bem-sucedidos nas nossas interações. Existe, no entanto, um infinito número de 

contextos e propósitos da linguagem, o que torna impossível preparar os alunos para 

todos; e até os materiais, mesmo se autênticos como se querem, nunca cobrirão todos os 

casos possíveis. A solução está então numa fórmula muito simples: deixar os manuais e 

materiais, e o lugar da sala de aula, funcionarem como desencadeadores de mais 

aprendizagem, fazendo com que o aluno ganhe uma consciência que lhe permita fazer, 

ele próprio, a análise pragmática em situações reais. 

De notar também a influência das LM ou de outras LE na compreensão dos textos 

pelos alunos, o que, por vezes, até pode ajudar a sua capacidade pragmática. Por exemplo, 

no caso do conjuntivo, os alunos tinham mais facilidade em compreender o seu uso 

pragmático quando o usavam da mesma forma em espanhol ou de outras formas 

semelhantes em alemão. Quer isto dizer que, confrontados com a explicação do 

conjuntivo e dos seus usos em PEC, os alunos, tendo em alemão a forma do Konjunktiv, 

também usada como forma de cortesia nalguns contextos (o Konjuntiv II, empregado em 

«orações que exprimem um desejo […] Em afirmações cautelosas […] reservadas, 

discretas […], em afirmações ou perguntas feitas de uma forma cortês» (WENDT 1993: 

83), entendiam melhor o uso e o porquê desse uso do conjuntivo como atenuante dum 

enunciado.  

No entanto, por vezes, o contacto com línguas que se creem próximas pode trazer 

mal-entendidos aos alunos. Vejamos, a título de exemplo, o caso que se segue. 

I: E se fosses ao Lidl, eles têm lá aquele bolo de bolacha bué bom… 

F: Ah! Nice! Bolo de bolacha, boa escolha. Ok pode ser, então 
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I: Se encontrares, traz… 

F: Exato. Olha eu tenho é pena de não ser rica, se eu fosse, podia trazer caviar, 

ou uns camarões, ou mais cenas chiques... 

(Excerto da transcrição do Anexo 6) 

 No sublinhado agora acrescentado, podemos ver a expressão cenas que se verificou 

ser uma novidade para os alunos. Nenhum dos alunos perguntou sobre o significado da 

palavra, pois assumiram conhecê-lo. Mas, confrontados com a questão de o que é uma 

cena?, verificou-se que nenhum dos alunos conhecia o significado que a palavra tem para 

um falante jovem do PEC, num registo familiar. Uma aluna de nacionalidade alemã e 

colombiana, quando questionada sobre o que achava ser o significado de cena, respondeu 

que pensava tratar-se de jantar, comida, ou algo dentro do mesmo campo semântico. 

Observa-se aqui a influência do seu conhecimento de espanhol na aceção do que 

significaria a palavra, pois em espanhol cena significaria “o jantar” (substantivo). Em 

português, a palavra cena tem, lexicalmente, vários significados. Como exemplo do 

dicionário online Priberam, temos dois significados da palavra cena que são considerados 

parte do “Português Informal”, realçando que são significados do português de Portugal: 

«11. [Portugal,Informal]  Objecto ou coisa qualquer (ex.: arruma as tuas cenas no 

quarto; ele bebeu uma cena que lhe fez mal). 

12. [Portugal,Informal]  Acontecimento, facto, situação (ex.: tenho de te contar 

umas cenas novas; não posso ir, já tenho outra cena combinada)» 

"cena", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

https://dicionario.priberam.org/cena [consultado em 11-03-2019]. 

No contexto dessa gravação, cena significa «Objecto ou coisa qualquer». Foram 

então explicados aos alunos alguns dos significados estáveis e mais formais de cena - 

como cena de teatro, e depois foi-lhes explicado que, no contexto de conversação em 

português num registo informal, cena pode ter outros significados. 

No segundo semestre do ano letivo, Sommersemester, realizou-se a sexta regência 

(ver Anexos 14 a 16), a última, portanto, do estágio curricular. Novamente, o ponto de 
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partida foi a ideia de ter um convidado, desta feita que esteve presente para realmente 

interagir com os alunos, num contexto de entrevista ao falante nativo, que deixou lugar 

também à produção improvisada por parte dos alunos e a um diálogo mais espontâneo. 

Antes da ocorrência desta regência, pediu-se à convidada que, face às perguntas dos 

alunos, interagisse também com eles, respondendo-lhes com novas perguntas e colocando 

aos alunos presentes questões que de algum modo lhe interessassem. A convidada 

colocou então aos alunos questões sobre eles próprios. O tema escolhido pelos alunos 

para a entrevista foi “A vida académica em Portugal vs na Alemanha”, e os alunos tinham 

também de perguntar sobre dados pessoais. Então, a convidada teve oportunidade de 

perguntar aos alunos pelas suas próprias experiências e por algumas informações sobre 

eles, para que todos se ficassem a conhecer. 

No começo da atividade, os alunos tiveram de fazer um brainstorm de ideias de 

possíveis questões a partir desse tema que foi também por eles escolhido. Foi-lhes 

também apresentado um exemplo de entrevista (ver Anexo 14) e um modelo da página 

da entrevista (para transcrição das perguntas e respostas, ver Anexo 15), que contava com 

um “Bilhete de Identidade”, sendo que, para preencher as informações pedidas nesta 

secção, os alunos tiveram de, à vez, ir colocando questões à convidada de modo a 

descobrir tais informações. Estas mesmas questões foram improvisadas no momento, 

sendo que as únicas questões (mais ou menos) pré-preparadas foram sobre o tema acima 

referido, “A vida académica em Portugal vs na Alemanha”. A convidada também foi 

colocando questões parecidas aos alunos, tal como eu lhe tinha pedido antes da aula, para 

que eles também tivessem tempo de produção oral, de modo instantâneo e espontâneo, 

improvisando as suas questões no momento, e tendo de interpretar as perguntas da 

convidada. Foi, assim, uma atividade híbrida entre entrevista/conversa. 

Como esta aula se inseriu no plano curricular de Sprachkurs II, foi também 

necessário criar a ligação do planeamento desta atividade à continuação e solidificação 

dos conteúdos que os alunos tinham vindo a aprender. Neste caso, os alunos tinham vindo 

a aprender o discurso direto e indireto, e a forma pensada de integração de tais conteúdos 

na atividade foi a de se criar uma transcrição da entrevista, em que os alunos tivessem de 

usar o discurso indireto (sendo que, naturalmente, as interações orais deram-se todas no 
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discurso direto). Os alunos colocaram depois as questões a partir das ideias previamente 

geradas, e foram tomando pequenas anotações de modo a depois poderem transcrever 

aquilo que a convidada lhes disse (ver Anexo 16). Aqui podemos ver que a produção dos 

alunos, embora não sendo perfeita, demonstra que entenderam o que a entrevistada disse, 

conseguiram recolher informação em discurso direto e passá-la, com mais ou menos 

erros, para o indireto. Demonstra também a habilidade dos alunos em colocar questões, 

ouvir respostas e conseguir prestar atenção enquanto tiravam pequenas notas (pois o ritmo 

da entrevista não lhes proporcionava tempo para apontar palavra a palavra as respostas 

que a entrevistada fornecia). E, apesar de o nível dos alunos não ser muito avançado (A2-

B1), conseguiram perfeitamente interagir com a convidada, colocar-lhe questões, 

responder às que ela lhes colocou, e sempre prestando atenção à tarefa que tinham em 

mãos. 

 Nos inquéritos realizados no 1.º e 2.º semestre do ano letivo, a totalidade dos 

alunos considerou ser importante o contacto com falantes nativos da língua-alvo de 

aprendizagem. Os resultados e os motivos podem ser consultados nos anexos 26 e 27. 

 

2.2.4.- Encenação de situações reais do uso da língua 

Partindo de atividades em que tentamos fornecer aos alunos input linguístico 

variado e de qualidade, passou-se à produção, fosse ela oral ou escrita, em que os alunos 

pudessem pôr em prática as novas capacidades aprendidas. Isto abriu também espaço à 

comunicação e à interação entre os alunos na sala de aula, e tornou as aulas mais 

dinâmicas. 

Quando foram apresentados aos alunos textos reais da comunicação em Sprachkurs 

II (ver 2.2.2., Anexo 24), foram-lhes também propostas atividades em que tivessem de 

aplicar o que tinham acabado de aprender num contexto realista. A primeira atividade foi 

o preenchimento duma página do Sprachbook, uma imitação da rede social Facebook (ver 

Anexo 25). Nesta página em papel, imitando uma página de perfil da rede social, os 

alunos tinham de escrever informações sobre si mesmos e depois improvisar, sobre 

imagens e títulos de notícias – e aqui entra a pragmática da escrita – que texto escreveriam 
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a acompanhar o repost da notícia, e que comentários fariam nas páginas uns dos outros 

(para isto, os alunos tiveram de fazer circular entre si as suas páginas e comentar as 

páginas uns dos outros). A resposta dos alunos foi fácil e imediata – dos exemplos que 

viram projetados no quadro com interações reais, conseguiram aproveitar ideias e noções 

e incluí-las na sua própria produção.  

Os alunos adaptaram imediatamente a sua produção a um registo coloquial, 

semelhante ao que certamente deverão estar habituados a fazer nas suas próprias 

conversas em redes sociais, mesmo que seja em alemão/espanhol, mas desta vez tentaram 

criar um discurso que se parecesse com os exemplos providos de tipos de comentários e 

conversas escritas em PEC que foram analisados na aula. O registo escolhido foi um 

registo bastante informal, provando que os alunos entendem essa distinção entre a 

comunicação dirigida a alguém, de certa forma, superior, e a comunicação com os seus 

pares. Vejamos um exemplo: 

 

Excerto da produção dum aluno e comentários de colegas na atividade Sprachbook 

(do Anexo 25). 

[António – a sentir-se triste em Mainz. 

«O meu frigorífico está vazio.» 
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• Convide no grupo foodsharing. Ohlala! 

• A solução chama-se trabalhar. 

• Vai comprar comida ou volte à casa dos seus pais! 

• Pode ser bom pela figura…=)     ] 

 

Como podemos ver no exemplo acima, um dos alunos recorreu também ao uso de 

emojis, como que a atenuar a sua enunciação: “Pode ser bom pela figura… :)” – frase que 

poderia ser de uma certa ameaça de face ao sugerir que o “António” está gordo e precisa 

de melhorar a sua “figura”. Os comentários expressam um bom sentido de humor e de 

ironia, revelando capacidades pragmáticas do uso da língua pelos alunos, que conseguem 

usar o português já duma maneira mais desenvolta do que fazendo uma simples asserção. 

Os alunos puderam também, neste exercício, usar da sua capacidade de criatividade, 

sendo expressivos nos seus enunciados, e utilizando a linguagem escrita como se de uma 

conversa oral informal se tratasse. 

 

Excerto da produção dum aluno e comentários de colegas na atividade Sprachbook (do 

Anexo 25). 

[Judith Kreutzer – a sentir-se zangado em Rio de Janeiro. 

«Me roubaram todo o meu dinheiro! Pelo menos ainda estou em com vida. Uff! Ufa 

• Meu deus, Judith! Chama-me rapido, tens teu telemovel? 
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• Ó senhor, onde tu foste?? Já informou a polícia? 

• O não! Quem foi? Como é que foi?            ] 

 

Similarmente a esta aula, na quarta regência do estágio curricular (ver 2.2.2.), os 

alunos tiveram de elaborar individualmente os seus próprios textos escritos, podendo 

estes ser um e-mail formal ou um chat informal. O seu interlocutor foi sorteado, assim 

como o seu tema. Os alunos tiveram de, a partir do tema e do destinatário das suas 

mensagens, decidir se quereriam escrever um chat ou um e-mail. À exceção de um aluno, 

que decidiu escrever um e-mail a um amigo, todos os alunos escreveram mensagens de 

chat quando o destinatário/interlocutor era alguém com quem manteriam um certo grau 

de intimidade ou proximidade, e escreveram um email quando a proximidade não era 

tanta ou o assunto mais sensível (por exemplo, fazer um pedido de desculpas). O mesmo 

tipo de resultados como os da atividade Sprachbook foi obtido nesta regência, e os alunos 

demonstraram interesse em perceber melhor que tipos de tratamento podiam usar, que 

tipo de linguagem empregar e como abordar os seus temas (ver Anexo 25). 

Quanto à produção oral, foi várias vezes pedido aos alunos que, após ouvissem uma 

gravação, criassem diálogos com base na mesma. Este exercício teve como finalidade 

uma aplicação quase imediata do que aprenderam - não só de formas verbais ou de novos 

vocábulos relacionados com o tema em questão, mas também de aspetos pragmáticos dos 

diálogos ouvidos em aula, que foram previamente destacados, identificados e analisados. 

Na aula de Sprachkurs II, já anteriormente referida (2.2.1.), onde foram analisadas 

duas gravações - uma gravação dum diálogo numa loja de roupa, criada por um manual, 

e uma gravação numa sapataria, que consistia numa gravação autêntica (ver Anexo 19), 

a seguir à análise das gravações, os alunos tinham de criar os seus próprios diálogos em 

pares. Para isso, era-lhes concedido algum tempo para uma preparação prévia e para 

tomarem notas sobre o que queriam dizer, pois de outro modo teriam muito mais 

dificuldades. Isto foi sendo comprovado junto dos alunos, e também pela professora 

orientadora, Prof.ª Dr.ª Yvonne Hendrich, que tem muitos anos de experiência neste 

contexto de ensino, e que sugeriu que tal trabalho de preparação fosse concedido aos 

alunos para um maior conforto na concretização da atividade. O que se verificou nesta 



 

144 

atividade foi que os alunos criaram diálogos mais semelhantes ao exemplo real do que ao 

exemplo do manual. Neste, usaram abreviações, diminutivos, e as formas de tratamento 

corretas e adequadas a tal contexto comunicativo. 

À semelhança desta aula, noutras também, em conjunto com a Prof.ª Yvonne 

Hendrich, se propunha aos alunos que concretizassem os seus próprios diálogos a partir 

de temas que tinham sido nesse dia tratados. Pudemos verificar que os alunos se 

entusiasmavam com essas atividades e que de facto tinham a capacidade de pôr em ação 

novos conhecimentos, desde vocabulário, a tempos ou modos verbais, mas também 

questões pragmáticas a que os expúnhamos, como certas expressões coloquiais, marcas 

da oralidade, etc.  

Na primeira regência do estágio curricular (ver Anexos 1 e 2), a atividade proposta 

foi um debate, cujo tema foi «Inovações tecnológicas – um benefício ou um malefício 

para o futuro?». A aula foi realizada com a turma de Mündliche Kommunikation, onde 

havia alunos que ou já estavam no nível do Sprachkurs II, ou então que já tinham tido 

contacto com o português, nomeadamente alunos que têm o português como língua de 

herança, alunos que já viajaram até países lusófonos, e alunos que têm família de países 

lusófonos (por exemplo, como é o caso duma aluna alemã que, não tendo português como 

língua de herança, mesmo assim tem uma madrasta que é brasileira), portanto eram alunos 

que queriam aumentar e melhorar as suas capacidades comunicativas em português. Este 

exercício prático de comunicação insere-se no ideal de praticar a comunicação, como 

formulado por Fernanda Irene Fonseca e Joaquim Fonseca (1997: 83):  

«Praticar a comunicação aponta para o exercício da linguagem em situações 

concretas de produção discursiva não dialógica (exposição, narração, 

argumentação), em situações concretas de recepção (reformulação dos discursos 

recebidos, sua retransmissão, sua condensação em resumo ou sequência de notas), 

em situações concretas de intercâmbio ou de produção/recepção discursiva 

dialógica (debate, entrevista, inquérito, trabalho em equipa).»  

 

A ideia de um debate surgiu da vontade de criar mais interação aluno – aluno, pois 
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é necessário tornar a aula «learner-centered, with learners viewed as knowers and 

discoverers» (BARDOVI-HARLIG 1996: 12), e minimizar a presença central do 

professor numa sala de aula pequena, que facilmente se pode tornar num grupo de 

conversa. Busquei «criar situações em que os alunos sentem a necessidade de se 

comunicar» (CHRISTIANO 2017: 81), pois embora os alunos tenham todas as condições 

para desenvolver, sozinhos, os seus próprios debates, há por norma um certo receio da 

parte dos mesmo de passarem à produção oral sem a chamada da professora; e também, 

quando falam, normalmente não é entre si mas dirigindo-se à professora, o que parece 

cortar o tempo de antena dos outros alunos.  

O objetivo da atividade foi o de engendrar uma aula onde dois ou mais falantes que 

não são nativos se vissem forçados a interagir entre si usando como única ferramenta 

comunicativa esta língua que lhes é (mais ou menos) estrangeira. O passo do estudo 

teórico à produção é um passo de coragem, e neste caso o que interessa não será avaliar 

se o aluno tem uma capacidade e conhecimento gramatical perfeitos, mas sim que consiga 

comunicar, fazer-se entender, debater ideias, conceitos abstratos, opiniões, gostos e 

desgostos em português. O debate parece muito interessante, também, pois, embora cada 

aluno possa ter recurso a notas, o debate constrói-se sobre pura interação oral, com todas 

as inevitáveis interrupções, concordâncias, discordâncias, sobreposição de vozes e 

possíveis desentendimentos. Não é um caso real, ou do quotidiano, mas pode imitar uma 

qualquer discussão de ideias, das que naturalmente surgem entre um grupo de falantes, e 

requer dos participantes um uso desinibido da língua, ferramenta para se expressarem e 

explicarem, mesmo naquilo que parece ser difícil. Avaliaram-se as capacidades dos 

alunos no respeitante à produção e expressão orais, capacidade de ouvir e compreender 

os restantes participantes do debate, capacidade de reagir e responder, elaborar autónoma 

e automaticamente uma resposta, juntamente com a capacidade crítica e flexibilidade no 

diálogo. O objetivo foi também o de manter a professora o mais possível descentrada e 

deixar o papel de centro aos alunos, permitindo-lhes que comunicassem, que tivessem o 

espaço para tal. Como refere Caio Christiano, 

O professor está presente num papel de supervisor da atividade. Ele ouve o que 

dizem os alunos, mas não é mais o centro de tudo. São os alunos que falam a 
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maioria do tempo, e este é o maior objetivo de uma aula que utiliza uma 

abordagem comunicativa. (CHRISTIANO 2017: 85) 

Ora, podemos dizer que, pelo menos em parte, os alunos falaram, incentivados pela 

atividade criada e pelos materiais motivadores usados. 

 

2.3. – Resultados das atividades 

Ao longo deste capítulo, e à medida que foram sendo expostas as atividades que 

foram colocadas em prática com os alunos, já se foram demonstrando alguns exemplos 

de trabalhos dos alunos e foram sendo referidas diversas reações registadas por eles no 

decorrer das aulas e das atividades. Podemos aqui comentar mais a fundo essas reações e 

resultados dos alunos e demonstrar alguns dados provenientes dos inquéritos realizados 

no final do primeiro e no final do segundo semestre. 

Volta a referir-se que, face às várias atividades com que se foram deparando, os 

alunos mostraram reações, numa grande generalidade, positivas, e demonstraram ser 

capazes de rapidamente adquirir novos conhecimentos pragmáticos e comunicativos e 

colocá-los em prática.  

A reação face ao uso de exemplos autênticos da língua foi bastante positiva, tanto 

nas regências do estágio curricular em que tais exemplos foram usados, como nas aulas 

regidas pela Prof.ª Dr.ª Yvonne Hendrich, e para as quais fiz recolha desses materiais. Por 

mais de uma vez, tivemos alunos de níveis e turmas diferentes a comentarem que 

gostavam dos exemplos da língua autênticos, e que tinham a noção de que tal contacto 

com esse tipo de input os deixava melhor preparados para situações da vida real em que 

tivessem de usar o português. Foi constante a primeira reação de choque por parte dos 

alunos, querendo dizer com isto que os alunos primeiramente estranhavam as gravações 

reais de PEC, pois não estão acostumados com tais materiais de trabalho. É de notar que, 

com estas gravações, os alunos não têm o trabalho facilitado, ou seja, o que ouvem na 

gravação não foi planeado para ser ouvido e estudado por eles, e portanto as gravações, 

embora escolhidas de modo a adaptar-se ao contexto da aula, não são feitas 
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artificialmente, com muito cuidado no vocabulário, no ritmo/rapidez/débito da fala, na 

correta pronunciação e dicção aplicada a cada uma das palavras, nem, por fim, na 

construção coerente e muito estruturada das diferentes frases dum discurso ou duma 

conversa.  

 

Figura 48: Excerto do Anexo 26 dos resultados do inquérito realizado no 1.º Semestre aos alunos de 

Sprachkurs II. 
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Figura 49: Excerto do Anexo 27: Resultados do inquérito realizado no 2.º Semestre aos alunos de 

Sprachkurs I. 

Depois de ultrapassadas as várias barreiras, os alunos começavam a concentrar-se 

cada vez mais em tentar entender excertos, ou pequenas palavras, pontos-chave, dos quais 

podiam partir para um entendimento melhor da gravação, primeiro a partir do contexto, 
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e depois por pequenas partes. Foram sendo colocadas questões específicas, das quais se 

partia para questões mais gerais ou mais complexas. Foi também possível analisar novo 

vocabulário, novas formas de uso da língua mais próprias do uso idiomático do PEC, e 

aos poucos os alunos foram-se também habituando ao ritmo e prosódia do português. 

Também dos resultados dos dois inquéritos (ver Anexos 26 e 27), se conclui que a 

totalidade dos alunos concorda que beneficiou em ouvir gravações de conversas 

autênticas, e os motivos elencados para tal foram: benefícios para a comunicação, 

possibilidade de ouvir conversas reais, poder retirar impressões da língua real, poder 

estudar a língua real, autenticidade dos materiais e, até, pensaram beneficiar da maior 

autenticidade destas gravações. Responderam em unanimidade, também, que gostariam 

de repetir atividades como estas. 

Quanto às regências com enfoque na comunicação por escrito, os resultados 

apresentados pelos alunos também foram satisfatórios. Nos anexos apresentados no final 

deste relatório, podem ver-se o resultado de duas atividades (ver Anexo 8 e 25). 

A primeira foi o Sprachbook, uma espécie de página de perfil do Facebook em 

formato papel, em que os alunos tinham de preencher informação sobre si mesmos, 

elaborar comentários sobre partilhas de publicações (inventadas a partir de imagens por 

eles mesmos), e depois fazer circular a folha pela turma, de modo a poderem comentar e 

ser comentados pelos colegas do grupo. Os alunos demonstraram ser capazes de entender 

o propósito da atividade e também de conseguirem entender a distinção entre um modo 

de escrita mais correto, ou formal, e o modo de escrita que lhes era exigido que usassem 

naquele contexto. Funcionou também como uma atividade em que foi possível replicar 

uma interação real no contexto de redes sociais. 

Na quarta regência do estágio, em Textredaktion, os alunos tiveram de escrever um 

e-mail formal ou um chat informal, decidindo qual dos dois meios produzir a partir do 

destinatário e da situação que lhes foram sorteados. Mais uma vez, nesta atividade os 

alunos demonstraram conseguir adaptar-se à situação (imaginária) e improvisar no 

momento um texto, ou vários textos, que corresponderiam a uma comunicação em vida 

real. 
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Os alunos demonstraram também bastante interesse em perceber essas formas de 

escrita em que, entre outras coisas, varia grandemente o registo da língua usado e as 

formas de tratamento utilizadas. Eles próprios notaram certos pormenores que não lhes 

tinham sido previamente apontados e colocaram espontaneamente questões que lhes 

suscitaram curiosidade. 

Foi também um momento de colocar em perspetiva uma comparação entre os seus 

países de origem e Portugal no que toca a estas formas de comunicação. Um exemplo 

interessante foi, por exemplo, quando uma aluna reparou que no caso do alemão seria 

correto escrever Frau (senhora) e último nome, quando se dirigia a uma (ficcional) 

diretora da Universidade, e que em português isto não ocorre – a seguir ao título seguem-

se o nome e apelido, ou os nomes e os apelidos. 

Na quinta regência (Anexos 9 a 13), continuou-se o trabalho que tinha vindo a ser 

feito da exploração de gravações reais em contexto de aula, mas fora das regências 

previstas para o estágio. Os alunos apresentaram dificuldades em compreender a língua, 

principalmente devido à sua fonética e à rapidez com que é falada, mas foram 

demonstrando uma adaptação progressiva às gravações e melhoria na compreensão à 

medida que mais exemplos lhes foram sendo expostos. 

No primeiro semestre, a experiência foi feita com os alunos de Sprachkurs II, que, 

por já estarem num nível mais avançado, demonstraram, no geral, mais à vontade com as 

gravações. Em comparação com o trabalho realizado em Sprachkurs I, no semestre 

seguinte, chega-se à conclusão de que, efetivamente, o tratamento destas gravações pode 

(e deve) ser feito nos níveis iniciais, mas desta feita com um cuidado renovado, 

principalmente na seleção, e, também, com outro tipo de exercícios de compreensão e 

exploração do texto a acompanhar esta atividade auditiva, a qual também deve tomar o 

seu tempo, dando aos alunos a oportunidade de tentar compreender aquilo que ouviram e 

de assimilar novos conhecimentos. 

As atividades que mais pareceram despertar o interesse dos alunos foram aquelas 

onde puderam usar a sua criatividade, onde puderam trabalhar e contactar com os colegas, 

e também onde puderam contactar com nativos. Um exemplo é o da última regência 
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(Anexos 14 a 16), em que os alunos tiveram de realizar a entrevista à nossa falante nativa 

convidada; nesta entrevista/conversa, tal como previsto e pedido, todos acabaram por 

falar, tiveram oportunidade até de colocar questões ou fazer comentários fora do assunto 

central da entrevista, puderam ser criativos e também escolher sobre o que queriam falar, 

que informações queriam descobrir sobre a convidada, e foram autónomos nesse trabalho 

de descoberta. A convidada da regência também conversou com os alunos, colocando 

questões de volta, para que todos se ficassem a conhecer, o que lhes propiciou mais tempo 

para falar, e, portanto, uma oportunidade de produzir na língua-alvo, ao invés de se ficar 

apenas como entrevistador que é recetáculo de informação e que apenas a tem de assimilar 

e passar para o papel. 

Os alunos também demonstraram vontade de trabalhar em conjunto, de conversar 

com os colegas e de preparar diálogos com os colegas, o que torna a aula mais dinâmica 

e mais complementada pelo tempo de trabalho particular dos alunos, e entre alunos, por 

oposição a uma aula em que eles apenas se sentam e ouvem o professor, num papel 

passivo. 

A partir dos  inquéritos colocados aos alunos no final do 1.º e do 2.º semestre, 

podemos concluir que em ambos casos a competência comunicativa foi considerada por 

eles como a mais importante para ser aprendida, logo seguida de gramática e  da 

compreensão auditiva: 
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Figura 50: Excerto do Anexo 26: Resultados do inquérito realizado no 2.º Semestre aos alunos de 

Sprachkurs I. 

 

Figura 51: Excerto do Anexo 27: Resultados do inquérito realizado no 2.º Semestre aos alunos de 

Sprachkurs I. 

Por outro lado, o que consideraram ser mais difícil de aprender foi, para os alunos 
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do 1.º Semestre, a produção escrita (36%) e, logo de seguida, a gramática (29%), tendo a 

competência comunicativa sido selecionada por apenas 7% das respostas; no segundo 

semestre, consideraram mais difícil de aprender a produção oral (27%), seguido da 

compreensão auditiva (23%), e, desta vez, a competência comunicativa ficou em terceiro, 

com 19% - se bem que possamos concluir que tanto a produção oral como a compreensão 

auditiva fazem parte do que chamamos a competência comunicativa. 

Autoavaliando a sua competência comunicativa de 0 a 10, comparando o início com 

o final do semestre, os alunos do 1.º Semestre subiram duma média de 5 pontos para uma 

média de 7,2 no final do semestre; os alunos do 2.º Semestre passaram duma média de 

3,71 no início do semestre para 5,18 no final. Os resultados são, portanto, positivos, 

embora tenham em conta, apenas, a perceção dos estudantes. 

Os alunos deram também respostas sobre as suas maiores dificuldades na 

comunicação, sendo muitas vezes referido o vocabulário, a gramática (principalmente os 

usos do conjuntivo) e a compreensão auditiva. 
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Considerações finais 

A pragmática, como componente duma língua, representa um grande valor para 

aquele que a quer usar a seu favor na comunicação. Ela permite, a quem a compreende e 

domina, manipular palavras, frases e textos a favor daquilo que quer dizer, facilita a 

comunicação entre interlocutores, dá graça e eloquência ao discurso, e permite projetar, 

de nós mesmos, a imagem que queremos. Ela auxilia, também, na capacidade de 

compreensão do outro, estreitando ou estabelecendo relações. No ensino, a componente 

pragmática entusiasma o aluno pelas possibilidades que lhe oferece como utilizador da 

língua, e por o retirar do papel de recetáculo passivo de regras sem contexto nem nexo. 

Ajuda também o professor a tornar as suas aulas diferentes, dinâmicas e motivadoras, 

desafiando-o a procurar novos métodos, novas atividades e novos materiais, e a refletir 

sobre os usos da língua. No entanto, e apesar das mudanças de paradigma que se têm 

vindo a dar no último século no ensino de línguas estrangeiras, o lugar da componente 

pragmática da língua na sala de aula, junto de alunos e de professores, ainda não está bem 

estabelecido, encontrando-se muitas vezes escondido, confundido entre trabalhos 

repetitivos de treino gramatical, e atividades de comunicação que não informam o aluno, 

nem totalmente, nem corretamente, sobre como comunicar. 

O trabalho realizado no estágio curricular forneceu muitas possibilidades de 

exploração de diferentes métodos, atividades e temas que visaram pôr em prática a 

competência pragmática, e por acréscimo a comunicativa, dos alunos, muitas vezes 

negligenciadas pelos métodos tradicionais e materiais pré-fabricados. Retomando as 

questões que motivaram o trabalho que foi realizado no estágio, pudemos chegar a 

algumas conclusões, mais ou menos definitivas, baseadas em impressões e resultados 

concretos obtidos junto dos alunos. 

Assim, podemos concluir que o interesse dos alunos em aprender a língua para 

nela saber comunicar é um interesse real. E, dito isto, desde logo se viu que os alunos 

demonstraram redobrado interesse e motivação quando desafiados com atividades 

comunicativas, tanto de compreensão como de produção. Na produção, os alunos 

demonstraram motivação em fazer uso correto e apropriado da língua, em aprender novas 
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terminologias, expressões, em saber, por exemplo, como jovens como eles falam em 

Portugal. Isto foi visível nos grupos de conversação extracurriculares, onde há espaço 

para temas diferentes e um ambiente descontraído que propicia a comunicação 

despreocupada, mas, sem dúvida, também no espaço de aula os alunos gostaram de ser 

desafiados com oportunidades diversas para pôr em prática a produção da língua e a sua 

capacidade de compreensão da mesma.  

Deste modo, foram de grande interesse para os alunos as concretizações da língua 

pelos seus falantes nativos, levadas até eles através de gravações de conversas 

espontâneas e autênticas, de documentos audiovisuais, exemplos de comunicação escrita, 

e contacto direto com nativos, convidados para a sala de aula por duas ocasiões distintas. 

A partir desta receção de exemplos da língua, vista como input autêntico e, portanto, de 

maior qualidade a nível de exemplos de pragmática, os alunos demonstraram uma 

capacidade imediata de colocar em prática as suas recentes aprendizagens. Para isto, não 

foi necessário ensinar terminologia pragmática, mas foi útil chamar a atenção dos alunos 

para certos excertos de textos, responder a questões, explorar os textos com cuidado, e 

com as repetições que fossem necessárias, e despertar neles a curiosidade e a consciência 

que lhes permitisse ver um enunciado e pensar, O que é que x quer dizer?, mas que 

também lhes permitisse perguntarem-se, Como é que eu vou dizer y?. Assim, os alunos 

demonstraram uma capacidade de produção, tanto oral como escrita, mais aproximada 

daquela que é a produção real da língua, ao mesmo tempo que iam conseguindo entender 

melhor os enunciados levados até eles em textos autênticos. Demonstraram interesse, por 

exemplo, em saber como ser cortês numa interação, mas também em perceber como é 

que jovens amigos comunicam entre si, e assimilaram essas diferenças, e novas 

estratégias que lhes permitirão no futuro, numa eventualidade, melhor comunicar em 

português. 

De notar que foi difícil, para os alunos, a compreensão de gravações de conversas 

autênticas, ou até mesmo, por vezes, o contacto direto com nativos de português. Penso 

que isto se deve ao facto de que os alunos não estão habituados a este contacto autêntico 

com a língua, principalmente neste contexto não-imersivo. Também o nível inicial dos 

alunos poderá dificultar a receção e compreensão destas gravações, o que reforça, 
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realmente, a importância que, já se sabe, tem de ser dada à seleção, tratamento e 

exploração de materiais, papel esse que pertence ao professor de LE. O trabalho com 

gravações autênticas também não pôde ser feito duma maneira contínua, nem pôde ser 

comparado com muita precisão ao não uso de exemplos autênticos, experimentado, por 

exemplo, numa outra turma de mesmo nível. Além disso, não foi dirigido apenas a um 

nível de ensino concreto, mas aos níveis A1 a B1, tendo-se começado com o nível mais 

alto (A2-B1) no primeiro semestre, e só no segundo semestre as gravações foram 

apresentadas ao nível A1. De qualquer das formas, os resultados e impressões obtidos 

foram positivos. Os alunos, apesar de considerarem, normalmente, as gravações de 

manuais mais fáceis a nível da compreensão, valorizam as gravações autênticas pelo facto 

de se interessarem em comunicar na língua e em saber como ela é usada, neste caso, em 

Portugal. Mostraram-se motivados face a este novo desafio, e interessados em colocar 

novas aprendizagens em prática. Estes resultados foram demonstrados nos inquéritos, 

presentes nos anexos deste relatório, e nos trabalhos apresentados pelos alunos, presentes 

também, em excertos, no segundo capítulo. 

Outra conclusão interessante foi que os alunos, apesar de quererem (bem) 

comunicar, não negligenciam, e, até, reconhecem, a importância do conhecimento 

gramatical. Ao longo do ano letivo, demonstraram interesse em saber dominar os códigos 

da língua para, providos desse conhecimento, partirem para a comunicação. Mas 

souberam também ser flexíveis e recetivos face às variações de tais códigos quando se 

tratava de os pôr em uso. E, de igual forma, percebemos que, embora a gramática careça 

de explicação e regras quando demonstrada aos alunos, ela pode ser integrada em 

atividades não exclusivamente de teor gramatical. Muitas vezes, procurámos inserir certa 

componente gramatical que fazia parte do contexto daquela aula, inserida num currículo 

previsto para o semestre, dentro dum material, duma atividade, que tivessem como maior 

enfoque a comunicação ou o desenvolvimento da competência pragmática. Isto não só se 

demonstrou possível, como tornou a aprendizagem de regras mais motivadora pois 

providas de contexto e de exemplos. E ajudou, também, a ver como a pragmática pode 

influenciar, por exemplo, na escolha de modos ou tempos verbais, nas construções 

sintáticas, nas escolhas lexicais e semânticas… – enfim, provou-se que trabalho 
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gramatical e trabalho comunicativo-pragmático não precisam, necessariamente, de se 

encontrar dissociados. Podem aliar-se e, ademais, complementar-se. 

Como referido ao longo do relatório, não foi (nem seria) possível explorar todas 

as possibilidades, diga-se até, infinitas, de concretizações da língua, da maneira como ela 

pode variar e mudar quando posta em uso, mas foi certamente possível explorar exemplos 

reais, autênticos, genuínos e contemporâneos, de grande variedade de temas, registos e 

contextos, que permitiram a concretização de atividades variadas com grupos muito 

diferentes de alunos. Assim, pôde dar-se novo e melhorado lugar à competência 

pragmática dentro da aula de PLE, e pôde despertar-se a consciência dos alunos para a 

mesma, tornando-os mais atentos às suas manifestações e fenómenos. 

No futuro, seria interessante e esclarecedor um trabalho mais exaustivo, de maior 

rigor científico, que permitisse fornecer dados mais concretos e definitivos em relação à 

importância da componente pragmática na sala de aula, face ao recurso ao método 

comunicativo e ao uso de exemplos e materiais autênticos da língua. O trabalho realizado, 

e o relatório aqui apresentado, não pretendem, de qualquer das formas, apresentar 

conclusões absolutas e métodos infalíveis. Não obstante, cremos que o presente trabalho 

servirá, por agora, para demonstrar como os resultados do enfoque na competência 

pragmática em materiais e atividades são positivos e visíveis, e servirá também para abrir 

horizontes quanto a atividades que podem ser feitas, não só no português como língua 

estrangeira, mas em qualquer LE, de modo a despertar nos alunos o interesse pela e a 

consciência pragmática na língua que aprendem, e de, deste modo, potenciar o 

desenvolvimento da capacidade comunicativa, que só estará completa se provida da 

competência pragmática. Serviu também para perceber que muito falta fazer na 

atualização de currículos, de materiais fornecidos pelas editoras, e – muito importante – 

na disponibilização de um corpus de exemplos autênticos da língua portuguesa, passando 

pela comunicação escrita e pela comunicação oral, acessível tanto a professores como a 

alunos, para uso na sala de aula, mas não só, também para a aprendizagem autónoma dos 

aprendentes interessados. De qualquer das formas, enquanto tais recursos não estiverem 

disponíveis, é da responsabilidade do professor consciente e informado atentar nas 

necessidades dos alunos, e saber selecionar materiais interessantes e frutíferos para eles, 



 

158 

sabendo também, posteriormente, colocá-los em prática, e inseri-los no currículo de 

ensino-aprendizagem previsto. Algo a experimentar ainda, no futuro, seria a 

implementação de tecnologias na sala de aula, mas também, possivelmente, no trabalho 

do aluno no seu tempo extracurricular, permitindo uma aproximação maior  e mais 

facilitada e controlada entre aprendente e falante nativo, tanto na comunicação escrita 

como na oral, de forma a verificar como isso teria repercussões, especificamente, no 

desenvolvimento da competência pragmática em PEC, no caso do aluno se encontrar em 

contexto não imersivo. 
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Anexo 1: Primeira Regência. Ficha distribuída pelos alunos como 

promovedora de início do debate. 

MÜNDLICHE KOMMUNIKATION – 04 de Dezembro de 2018 

DEBATE: «INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS – UM BENEFÍCIO OU UM MALEFÍCIO PARA O FUTURO?» 

  

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Sophia_%28robot%29_2.jpg)//https://vignette.wikia.nocookie.net/uncyclopedia/images/6/62/1984-movie-big-

brother.jpg/revision/latest?cb=20120313055339 

Cada grupo… 

… deverá pensar e elencar argumentos entre si 

…. deverá debatê-los com o outro grupo, ouvindo o que os outros têm a dizer e rebatendo os contra-

argumentos 

… deverá manter o respeito pelas opiniões alheias 

… deverá seguir e respeitar a moderação do debate pela professora 

Nos últimos anos, as tecnologias têm evoluído a um ritmo cada vez maior, e marcam cada vez mais presença nas 

nossas vidas. A verdade é que provavelmente já não conhecemos ninguém que não tenha um telemóvel ou um 

computador, e já não podemos imaginar a nossa vida sem as informações ilimitadas que a internet nos disponibiliza 

na palma da mão. 

Mas qual será o futuro de tudo isto? 

▪ Estaremos a tornar-nos completos viciados na tecnologia? 

▪ Ela faz-nos dependentes ou independentes? 

▪ A tecnologia dá-nos tempo ou rouba-nos tempo? 

▪ Será plausível no futuro máquinas e seres humanos conviverem lado a lado? 

▪ As máquinas estão realmente a ajudar-nos? 

▪ E qual o papel da internet numa era em que cada vez mais toda a nossa informação pessoal está exposta 

e guardada na rede? 

▪ A internet contribui para informar ou predispõe para a desinformação? 
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Anexo 2: Primeira Regência. Gravação do debate e transcrição do debate 

(elaborada com base nas normas de transcrição REDIP). 

Gravação de recolha pessoal, disponível em:  

https://1drv.ms/u/s!Am3FNEG7ESItrBrri6uB42H5cVpt?e=EcKopS 

L1: Professora Estagiária 

L5: Prof.ª Renata Cambra (docente responsável da disciplina) 

L2, L3, L4, L6, L7: Alunos 

L1: então eh para começar gostava que me respondassem acham que as tecnologias no futuro 

eh… vão tornar-nos pessoas mais dependentes ou independentes? mais autónomas ou mais 

dependentes de tecnologias? comecem! (risos) 

L2: com as tecnologias eh… as pessoas eh… vão ser mais eh dependentes. eh… porque por 

exemplo com… eh as redes sociais, eh… eh por exemplo Instagram, eh… perde-se, eh muito 

tempo eh… ver vendo? (…) –  

L1: a ver, vendo ou a ver 

L2: – vendo eh fotos das pessoas e… e… isso (…) (risos) não sei… sim, isso (risos) 

L3: além disso também eh acho que, nós vamos ser mais dependentes porque, já agora usamos 

os, autocarros eh… comboios eh… coisas técnicas da medicina eh, e… não acho que vai diminuir, 

a necessidade só vai, crescer eh… até eh… tipo p’ra eh… localizar um restaurante não… (risos) 

não perguntamos, só, vamos usar o Google Maps “ah tá aqui”, e… sempre é assim eh… é… acho 

que eh não sabemos… ajudar-nos? sem os telemóveis, agora, então… não sei porque, deveríamos 

aprender agora 

L4: eh eu acho que a tecnologia… eh… nos dá… nos dá? –  

L1: sim. 

L4: – eh nos dá tempo, porque… por exemplo nos transportes públicos… eh… por causa dos 

transportes públicos nós, eh chegamos a sítios mais rápido do que por exemplo estar no, eh… 

(…) não sei como é que se diz um, quando há muitos carros na… na estrada 

L5: engarrafamento 

https://1drv.ms/u/s!Am3FNEG7ESItrBrri6uB42H5cVpt?e=EcKopS
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L1: engarrafamento, no trânsito… 

L2: … no trânsito 

L1: presos no trânsito 

L4: eh, sim, os transportes públicos, eh dão-nos mais tempo, eh… e não precisamos de estar 

dependentes do… eh por exemplo dos nossos pais, para nos levarem a algum sítio, eh… e também 

dar tempo para… a tecnologia dá-nos mais tempo para… eh, os nossos hobbies, eh… e para a 

família e para amigos. eh… sim 

L3: mas se, o que você falou hoje da… do seu fim de semana foi, “eu tava vendo filmes, eu fui 

ao cinema” e enfim… não usou muito tempo para a família e os amigos, né? só ‘tava na… na 

computadora… (risos) 

L1: oh!  

L3: não é mentira! 

L1: discussão acesa! 

(risos) 

L4: não eu fui com o meu namorado, ao cinema, e também vimos filmes juntos, por isso é, uma 

combinação de família e tecnologia 

(risos) 

L6: mas porquê a tecnologia dá o tempo por hobbies? 

L4: porque… eh nós fazemos as cois… coisas muito mais rápido, eh… sim se queremo… se 

quisermos encontrar por exemplo um sítio, eh vamos ao… Google ou assim pesquisamos e… 

estamos lá muito mais rápido do que, eh por exemplo perguntarmos a uma pessoa, e… se nos 

queremos encontrar com alguém, por exemplo num bar… eh… isso dá-nos mais tempo para estar 

com as pessoas 

L1: e por exemplo, eh… Leon, a Raquel disse, que eh… as tecnologias nos vão manter 

dependentes no ramo das redes sociais, porque eh atualmente já somos muito viciados nas redes 

sociais, e que no futuro isso só vai aumentar, e vamos continuar agarrados às redes sociais. 

achas… em que ponto é que achas que… pode acontecer o oposto? de uso de redes sociais, 



 

168 

Messenger whatsapp insta nos pode tornar mais independentes mais livres, eh… no futuro, mais 

autónomos? 

L7: eh eu acho que… o vício não é um argumento porque, todas as pessoas são diferentes e… 

eu… não sou… não tenho vício de… das redes sociais, e… eu acho que as redes sociais são… 

uma boa… eh… são boas coisas para … (…) 

L1: explica o que queres dizer por outras palavras 

L7: eh… para fazer coisas entre, outras coisas, por exemplo, eu… 

L1: por exemplo? 

L7: eu não tenho, alguma coisa de fazer, eh… as redes sociais são útil para fazer… 

L1: para ocupar tempos livres? 

L7: si- sim, sim! 

L1: entretenimento… 

L2: mas acho que… as redes sociais, por exemplo, Instagram, eh… todas as pessoas eh… ficam 

na net eh… coisas boas, como as suas vidas são perfeitas, e acho que… uma pessoa que eh… vê 

isso, desde fora? 

L1: de fora, sim, vê isso de fora 

L2: eh… acho que, eh… afeta as pessoas. por exemplo, eh… sim eh… eh… ficas na casa, e estás, 

eh aburrido –  

L1: aborrecido… 

L2: – aborrecido, e… vês que outras pessoas eh estão de festa ou, ou… ou alguma coisa assim. 

Eh… como que… ficas eh mal… (…) 

L1: ficas triste… 

L2: sim. então acho que as… eh as redes sociais afetam a mente das pessoas, sim eh… e também 

eh… eh… as fotos da gente são perfeitas e… e… isso também pode afetar, a uma pessoa, porque 

quer ser assim, ou… não sei (…) 

L1: e Arlinda, o que achas, que no futuro, as redes sociais vão continuar a mostrar, eh, retratos 

perfeitos das pessoas… ou achas que como agora há uma onda maior de inclusão, por exemplo, 
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de pessoas sem género definido… ou de, cada vez se fala mais em por exemplo de modelos plus 

size, de tamanhos grandes pessoas mais gordas pessoas mais magras… achas que no futuro a 

tendência é, mais inclusão nas redes sociais, ou cada vez mais uma imagem de perfeição, um 

modelo de perfeição e, mostrar a tua vida duma maneira perfeita e muito feliz? 

L6: eh… acho que, eh as redes sociais eh mostram a vida eh perfeito e eh… as pessoas eh não eh 

têm eh a privacidade e eh… e penso que eh as pessoas que eh têm eh problemas com eh a 

psicologia eh, quando eh veem eh as fotos eh… perfeitos de pessoas eh, eles eh pensam eh 

“porquê não eh tenho uma vida eh… como a pessoa…”, e… sim… 

L1: e achas que vai continuar a ser assim, no futuro? 

L6: sim… 

L1: alguém discorda? 

L4: sim. eu acho que, essa imagem das pessoas perfeitas, eh pode nos afetar duma maneira 

positiva, porque … pode nos motivar por exemplo a fazer mais desporto, eh… no Instagram há 

pessoas que fazem ou que adoram fitness, e põem lá esses eh… posts… não sei se é assim… 

L1: posts ou publicações, mas, diz-se posts também 

L4: eh… sim por exemplo do… corpo deles que estão muito  treinados e… isso, para mim não… 

não é nada, negativo, eu acho que motiva as pessoas a fazer desporto ou a… a melhorar a vida 

L3: mas também tem muitas pessoas que depois ficam bem mal (risos), na cabeça ou na mente 

porque… afeta (…) de uma maneira não boa… não motiva mas, deixa (ver eles) uma luz mais 

obscura, tipo “oooh sou muito gorda” e…  na verdade não… não é assim. então acho difícil, mas 

queria voltar numa coisa que eh… Leon disse eh… de usar o tempo entre o meio de… fazer uma 

coisa e a outra. eu acho que… as pessoas fazem isso demais eh… que já não… fazem… uma 

pausa? em… em meio das coisas, que, só, tão, aqui aqui aqui… phone phone phone… pa, pa, 

pa… e eh… (risos) estressados o dia inteiro 

L7: o telemóvel é uma pausa. 

L3: ‘cê acha? 

L7: sim. quando eu vejo um filme, ou, YouTube, ou, Facebook, não tenho stress 
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L3: eu acho que, uma paz… uma paz real é uma coisa distinta, eh acho que isso… se um médico… 

disse que tens que, ficar mais tranquilo, também… isso, não seria parte disso… de ter a cabeça 

livre, sem… sem nada. ‘tar contigo mesmo, eh… uma coisa que as pessoas já não conseguem, 

também 

L7: mas, quando… tu não, tem nada na cabeça 

L3: meditação 

(risos) 

L7: uau! (risos) 

L3: não mas… não mas, com isso a mente está acele… acelerada? 

L1: hum hum acelerada 

L7: mas também quando tu eh, tu lês um livro… eh também, stress 

L3: não acho que é a mesma aceleração. eh eh… o ecrã, a luz, isso eu… eu acho, até… as…. os 

médicos dizem que não deve se usar antes de dormir, porque eh… é mais difícil, dormir depois, 

e não é bom de… eh encender… essa luz, eh 

L1: acender 

L3: a- acender? como a… primeira coisa do dia. o que não faz bem, então… se já tem, muitas 

coisas muitas notícias que já falaram isso eu acho que… não pode ser só bom  

L7: eh… mas, quando tu lês um livro, eh, antes de dormir, tu tens uma (…) lesenlampe? 

L3: é, mas tem… 

L7: um luz para ler 

L1: tens uma lâmpada, sim, luz para ler 

L7: e… (luz) também! 

L3: é mas não tem que ver com isso é uma… a luz… acho que eles chamaram luz azul, alguma 

coisa assim, – 

L1: luz azul 

L3: – eh do phone que é distinta 
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L7: mas… as novas telemóveis têm uma opção, para… 

L3: de escurecer? 

L7: para… switching the light 

(risos) 

L1: mudar a luz? 

L3: o que faz isso? 

L7: hum? 

L3: o que faz isso com o tel… telemóvel? 

L7: eh… não (…) …  

(risos) 

L1: o que eu ouvi dizer é que já existe, como agora há muita preocupação com, o que a Nádia 

disse, eh… a luz azul que os aparelhos eletrónicos como… telemóveis, computadores, eh iPads 

eh… mostram, eh luz que transmitem, já há eh a possibilidade de fazer um ecrã noturno, eh… 

exato, em que bloqueia a luz azul, bloqueia especificamente essa, e o ecrã fica com uma luz duma 

cor diferente. mas uma coisa eh que eu queria perguntar eh, aqui inserido na discussão, já que 

estamos a falar das redes sociais e… e da presença, no nosso dia a dia e de como é que elas 

ocupam o nosso tempo, e achei interessante, este ponto de eh, será que devemos ocupar… eh... 

ter todos os minutos do nosso dia preenchidos, desde que acordamos e pegamos no telemóvel, a 

deitar-nos e ver o telemóvel como última coisa antes de adormecer, eh, isto já é uma realidade 

certo? vocês vão nos transportes públicos e ‘tá toda a gente com o telemóvel na mão. a ouvir 

música, ou a jogar, a mandar mensagens… no futuro, eh… como é que vocês acham que vão ser 

as redes sociais? assim, numa coisa muito, eh… ficção científica, como é que vocês acham que 

as redes sociais vão estar presentes? vai continuar a ser no telemóvel? vai ser um chip 

implementado e vai ‘tar ali no canto do olho? vai ser toda a gente com smartwatches?... eh… 

como é que vocês acham que nu…nu… numa cidade futura, e numa sociedade futura, vocês vão 

andar na rua e como é que vocês vão ver, as tecnologias presentes no dia a dia? vai ser uma coisa 

pessoal e privada, ou uma completa invasão de p- privacidade, ou… ou nem por isso? 

L3: eu acho possível, uma coisa assim, do olho, alguma coisa, nem que seja… uma… mini…eh 

ecrã, aqui… (…) 
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L1: numa lente… se calhar 

L3: tipo, isso 

L1: hum hum 

L3: mas… acho que… eh, agora já tem esse, eh “o mensagem tá lido”, e acho que, isso eh, depois 

no futuro vai ser ainda pior, porque…. tens as lentes, ou… alguma coisa eh, já vai ser ainda mais 

difícil de falar “ah não vi isso, (não) eh não… eh não respondi, não, atendi… a chamada”, coisas 

assim. Já não, tem a possibilidade de falar não, mas é aqui, é em frente da, sua cabeça 

L1: à frente dos olhos literalmente 

L3: hum hum  

L1: equipa oposta, o que é que acham? vantagens de termos a tecnologia ainda mais presente? 

L4: há vantagens? 

L1: ou as outras, a Raquel e a Arlinda, se têm, mais ideias, como é que poderá… como é que 

poderá funcionar esta tecnologia das redes sociais e… das ligações entre pessoas, no futuro? 

L2: eu acho que no futuro, eh… toda as pessoas eh… andarão nas suas vidas pelas redes sociais, 

e não, eh, te- teremos? 

L1: não teremos  

L2: teremos a privacidade, e… e…  

L3: tipo que não dá p’ra ocultar? que… que só. tipo, se, eu vejo você eu sei tudo 

(…) 

L4: mas eu acho que isso… as pessoas é que podem, eh… entscheiden? 

L3: decidir 

L4: decidir. eh, sim, as pessoas é que podem decidir se querem pôr as vidas na Internet , por 

exemplo, eu não gosto de pôr fotos por exemplo no Instagram, e… sim. 

L3: mas imagina que já não dá p’ra decidir, porque tem… câmaras, eh, lá fora, agora, já, e acho 

que, no futuro vai ser ainda mais, então, pode ser que eh em algum momento, eh… vão ter em 

cada rua, e… o governo a policia não sei quem, tem vídeos, diários, de você 
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L1: já há cidades onde isso acontece. acham que a videovigilância por exemplo como há… pensoo 

que é em Londres? em Londres, tem em todo o lado, câmaras? 

L5: tem? 

L1: acho que é em Londres. Eh… acho que sim… que já há cidades que já… já falaram… já 

pensaram nisso? a videovigilância p… espalhada pela cidade eh… podemos também pensar nisso 

duma maneira má e duma maneira boa, e tenho a certeza que no futuro se continuar a evoluir da 

maneira que está a evoluir agora, essa videovigilância, se calhar não só, eh, nas ruas mas doutras 

formas por exemplo, a localização, eh, as câmaras dos telemóveis, eh, se calhar vamos ter uma 

localização implementada em nós… a equipa das vantagens, qual é que acha que seriam as 

grandes vantagens dessa… dessa grande vigilância no dia a dia das pessoas? 

L4: eh eu acho que as câmaras de, vigilância são muito úteis e, para mim não havia ou não há 

problema se houvesse mais, porque é… uma segurança do governo e… eu sinto-me mais segura 

se uma coisa me acontecesse, e… eh… se houvesse prova de… eh quem é que fez o quê, e… 

outra coisa é, o gps do telemóvel que… também é… tipo uma, supervisão. eh porque… 

normalmente o nosso telemóvel tem sempre o, GPS ligado, mesmo que não esteja ligado, eh, e 

isso também pode ser útil, eh se nós, formos, eh, por exemplo, raptados, a polícia pode… eh, 

seguir esses, não sei como é que isso funciona… 

L1: seguir o rasto… 

L4: sim… 

L1: seguir a localização… 

L2: mas acho que também, pode ser (alguma) vez, que… que as pessoas, eh… (os ladrões) 

L1: pode ser o quê? 

L2: que, pode ser o contrário, porque… eh… as más pessoas… os ladrões, ou coisas assim, eh… 

têm mais facilidades para, eh… encontrar?  

L1: encontrar-te 

L2: encontrar, as pessoa. por exemplo, por localização ou… ou qualquer coisa. e acho que são 

mais faciles os assassinatos. 
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L1: Hum hum. Arlinda achas que com as… achas que… os piratas da Internet os hackers, podem 

por exemplo entrar num sistema de videovigilância, eh e… ver o que é que as pessoas estão a 

fazer como a Raquel disse? 

L6: sim eu… eh penso que os… hackers eh, podem eh… podem ver que nós fazemos e eh… eles 

podem eh… hacking?  

L1: hackear! nós dizemos hackear, como se fosse um verbo… gostar, hackear… 

L6: (…) gostar, hackear… eh… (Risos). eh… eh… as notícias e, eh, eles podem eh fazer fake 

news, e eh… sim eh… achei que isso (risos) eh… eh… é gefährlich. Was ist gefährlich? 

L3: perigoso 

L6: perigoso 

L1: isso é perigoso. achas que também podem de certa forma, aceder a esses registos, a essas 

gravações públicas e eh, modificar, alterar, mudar, os vídeos? 

L6: eh… não sei como dizer, eh… 

L1: o que é que queres dizer? 

L6: eh… eh penso que os hackers fazem uns (vídeos), eh no internet e eh, quando o… um hacker 

eh, eh aqui… eh há um vídeo de nós eh e, eh e… no internet eh… há eh… há um (…) de 

cybermbobing… ou quando eh… 

L1: o que é que explicas por cybermob? 

L6: eh… 

L1: alguém quer ajudar? 

L3: é quando tem, uma conta de internet, e… eh, é tipo anónima, tens… já tens uma, mas vais… 

fazes uma nova, e escreves “eh… (…) eh Inês eh… o teu cabelo é feio” não sei, qualquer coisa. 

Cybermobbing, pela internet. sem identidade 

L1: e é possível fazer isso atualmente?… acham que no futuro vai ser mais fácil criar p- perfis 

falsos… acham que esse eh… que esse anonimato na internet também traz vantagens? 

L4: eu acho que traz vantagens para pessoas que investigam –  

L1: OK 
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L4: – tipo a polícia ou assim não sei 

L3: mas, enfim, tem muitas pessoas que eh foram desaparecidas, perdidas, e, até agora não 

acharam porque… os eh… as pessoas que querem fazer mal, pegam no phone jogam fora pronto, 

a pessoa desapareceu, não acho que é tão útil p’ra essas coisas. até um ponto, sim mas depois… 

L4: mas há as câmaras de vigilância 

L3: o quê? 

L4: há as câmaras de vigilância! 

L3: e achas que isso… então, queres, câmaras de vigilância em todo o mundo? 

L4: para mim, não há problema, porque na… no público, eu não faço nada de… coisas privadas 

ou assim, só ‘tou na rua a andar… 

L3: e não achas que em algum momento eh, já não vai ter, privacidade nenhuma… em nenhum 

lugar, tipo nem em casa? 

L4: mas em casa não há câmaras  

L3: há a câmara do phone, a câmara… do… da computadora, do webcam 

L1: do computador… 

L3: já tem muitos hackeadores que, utilizaram isso, e então acho que se o governo quer usar, 

também poderia… 

L1: e já usa! 

[…] 

L4: pode-se pôr um… sticker! 

(Risos da turma) 

L1: verdade, é verdade 

L3: e fazes no phone, isso? 

L4: no telemóvel não mas, no meu computador sim 

L3: e porque não no telemóvel? 
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L1: fica feio! 

(risos) 

L4: porque, eu sinceramente não acredito que, as pessoas me possam ver, pela câmara, eu só fiz 

isso porque… amigos me disseram para fazer, mas... eu não sou assim. não penso, não acredito 

nisso. 

L1: vamos terminar, porque só faltam dois minutos para acabar a aula, ou três… 
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Anexo 3: Segunda Regência. Ficha sobre o vídeo “Veja as iluminações de 

Natal no Porto”. 

Ficha sobre o vídeo “Veja as iluminações de Natal no Porto” 

Na Avenida dos Aliados, há… 

( ) milhares de pessoas. 

( ) centenas de pessoas. 

( ) pouca gente. 

Neste local do Porto, no Natal, as pessoas… 

( ) tiram fotos e encontram pessoas que já não viam há muito tempo. 

( ) cantam músicas de Natal. 

( ) fazem compras de Natal. 

Os bancos de que fala o Entrevistador são… 

( ) bancos onde se deposita o dinheiro. 

( ) bancos com léxico natalício. 

( ) bancos onde as pessoas se sentam a descansar. 

Escreve algum do léxico natalício que viste nas imagens do vídeo. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Responde com verdadeiro (V) ou falso (F), e corrige as afirmações falsas. 

- O Natal na Avenida dos Aliados é passado exclusivamente com os amigos. ( ) 

_____________________________________________________________________________________ 

- Todos os anos, juntam-se novas pessoas para tirarem fotos diferentes. ( ) 

_____________________________________________________________________________________ 

- Há uma senhora entrevistada que vive no estrangeiro e que trouxe à Avenida o seu filho de dois 

anos. ( ) 

_____________________________________________________________________________________ 
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Anexo 4: Segunda Regência. Transcrição do vídeo da primeira atividade. 

Vídeo “Veja as iluminações de Natal no Porto” 

Entrevistador: É dezembro na Avenida dos Aliados. A cidade e as luzes voltam a convidar 

milhares de pessoas a viver o Natal. 

ENTREVISTADO 1: Para quem o Natal diz alguma coisa, é uma presença obrigatória, é o 

sentir, o pulsar, o aproximar-se a data a data do Natal, toda esta fantasia, toda esta luz, todo este 

entusiasmo. 

ENTREVISTADO 2: Está muito bem iluminado, é muito bonito, grande ambiente natalício, 

muito bom. 

ENTREVISTADO 3: Para além de ser um sítio onde junta inúmeras pessoas, aqui encontramos 

às vezes pessoas que já não vemos há muito tempo. 

ENTREVISTADOR: Nesta altura do ano, o espaço torna-se obrigatório também para as 

famílias. 

ENTREVISTADO 4: Eu sou de cá mas atualmente vivo fora por questões profissionais, quis 

trazer o meu pequenino – com licença, já agora – que é o Ricardo, que tem dois anos. E 

realmente este espaço está muito muito bonito e a eu quis-quis mesmo trazê-lo. Nós chegámos 

hoje e eu quis mesmo trazê-lo cá. 

ENTREVISTADOR: O léxico natalício está plasmado nos característicos bancos da Avenida, 

que vão enchendo os álbuns de fotografias. 

ENTREVISTADO 5: As pessoas acabam por tirar fotografias aonde lhes aaa lhes diz mais, ou a 

paz ou a alegria, o amor, o abraço, ou o sonho e e isso é bom. 

ENTREVISTADO 6: Vimos aqui todos os anos tirar as mesmas fotos, normalmente com as 

mesmas pessoas, mas é uma altura do ano que nos faz felizes e ver tanta gente à volta queee que 

tá feliz, também transparece felicidade. 

ENTREVISTADOR: Felicidade tão característica desta época, no Porto tem o centro de sempre. 

(Disponível em: <https://weather.com/pt-PT/portugal/viagens/video/veja-as-iluminaes-de-natal-

no-porto?isSubsequent=true>) 
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Anexo 5: Segunda Regência. Segunda atividade: Fichas informativas sobre 

atividades de Natal em dez cidades portuguesas. 

 

1. A abertura oficial das celebrações natalícias em Guimarães ocorrerá no Mercado de 

Natal e está agendada para este sábado, 1 de dezembro, às 17h30, com a presença de 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães. O programa de 

atividades desenrola-se até 8 de janeiro.  

O programa natalício vimaranense arranca este sábado, 1 de dezembro, com atividades a 

decorrer no “Mercado de Natal“, instalado no Jardim da Alameda de S. Dâmaso. Aqui 

abrir-se-á espaço para os mais jovens através de atividades destinadas ao público 

juvenil, com teatro, fantoches e marionetas, além da presença de um Comboio Infantil.  

O programa de atividades desenrola-se entre o dia 1 de dezembro e 8 de janeiro, com 

Música Ambiente, Teatro Itinerante, Música e Teatro no coreto da Alameda de S. 

Dâmaso.  

A ligação da Árvore de Natal e o primeiro espetáculo de som e luz, no Largo do Toural, 

realiza-se sexta-feira, 7 de dezembro.  

A partir do dia 15 de dezembro iniciam-se os Concertos de Natal em várias igrejas da 

cidade, bem como o 5º Festival Internacional de Guitarra de Guimarães, de 18 a 30 de 

dezembro.  

 

(Adaptado de <https://vilanovaonline.pt/2018/11/30/natal-guimaraes-cidade-natal-

nasce-a-1-de-dezembro/>) 
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2.  

Tudo o que cabe nos sonhos de uma criança nesta quadra está em Leiria, de 30 de 

novembro a 6 de janeiro, com mais uma edição do “Leiria, Cidade Natal”, um evento que 

coloca a cidade no mapa dos locais que não pode deixar de visitar este Natal. Pista de 

gelo, exposição de presépios, carrossel de Natal, pista da carros elétricos, oficinas, teatro, 

peddy-papers, dança, concertos, desporto, recreio dos duendes, avenida da solidariedade, 

artesanato, brinquedos, insufláveis, animais, cartas ao Pai Natal… e muito, muito mais. 

Com um programa que cresce em ambição de ano para ano, o “Leiria Cidade Natal” 

destaca-se por ter entrada livre na maioria das iniciativas (exceto a pista de gelo), com 

um programa pensado em especial para as famílias. 

(imagem e texto adaptado de <https://www.visiteleiria.pt/leiriacidadenatal/>) 

3. Em 2018, as ruas de Lisboa terão uma iluminação ainda mais significativa que a do 

ano anterior. Serão iluminadas ruas não tão centrais também, a fim de dar luz e clima de 

festa a toda a cidade. Inaugurar-se-á a Árvore de Natal de Lisboa, que conta com 30 

metros de altura e mais de 86 mil lâmpadas.  

Do dia 29 até dia 31 de dezembro de 2018, haverá diferentes concertos e espetáculos na 

cidade. Nos dias 20 a 22 de dezembro há a atuação da fadista portuguesa Gisela João, 

no Centro Cultural de Belém, com um concerto de Natal inspirado no Songbook 

americano.  
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A decoração estende-se até o Parque Eduardo VII, onde é feito o Mercado de Natal 

Wonderland. Um lugar encantado para toda a família, cheio de diversões para as 

crianças, e muitas atrações, como carrosséis e brinquedos. Como é uma feira, haverá 

muitos postos com artesanato típico, comidinhas de Natal e da culinária portuguesa, 

incluindo doces. E claro, a Aldeia de Natal, que é um recinto para os mais pequenos e 

que conta com a visita do Pai Natal. A entrada é gratuita.  

No Terreiro do Paço também é montada uma grande pista de gelo, onde as crianças e os 

adultos se divertem tentando se equilibrar nos patins. A queda é quase inevitável, o que 

faz do passeio ainda mais divertido e que garante muitas risadas. Normalmente funciona 

do começo de dezembro até o início de janeiro e seu horário vai das 10h às 22h.  

(Adaptado de <https://dicasdelisboa.com.br/2015/06/natal-em-lisboa-portugal.html>) 

 

4.  Milhares e milhares de LEDs dão corpo ao espetáculo natalício de luz, cor e som 

que este ano promete voltar a colar o olhar de todos quantos visitam o centro de Vila 

Nova de Famalicão. Inspirado no mundo mágico e encantado dos príncipes e princesas, 

o espetáculo de cerca de 20 minutos acontece três vezes por dia de segunda a quinta 

(17h30, 18h30 e 21h30) e cinco vezes de sexta a domingo (17h30, 18h30, 19h30, 21h30 

e 22h30). 

Na Praça D. Maria II, há também um Mercadinho com sugestões de presentes 

criativos e únicos apresentados por produtores locais; o já habitual carrossel para fazer 

as delícias dos mais pequenos e a mega árvore de Natal, o local ideal para um postal de 

boas-festas em família. O comboio e as charretes convidam a um passeio pelo centro da 

cidade e a desfrutar das iluminações de Natal em toda a sua amplitude. 

Da Praça D. Maria II damos um salto até ao Parque da Juventude, onde os mais 

corajosos se podem aventurar na Pista de Gelo e onde está instalado o Circo de Papel, 

um projeto do INAC - Instituto Nacional das Artes Circenses dedicado ao Circo 

Contemporâneo e ao Novo Circo. 

Tempo ainda para irmos até à Praça 9 de Abril, onde a partir deste domingo, dia 

2, estará instalada a Cabana Solidária, com a presença do Pai Natal a apelar a um Natal 



 

182 

mais solidário. 

(Adaptado de  

<http://www.vilanovadefamalicao.org/_a_magia_do_natal_chegou_a_famalicao>) 

 

5.  
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6.  Como todos os anos, a inauguração das luzes da cidade do Porto fazem a abertura 

oficial de uma das épocas mais esperadas do ano: o Natal. Em 2018, as luzes serão 

inauguradas no dia 1 de dezembro às 18h. Se quiser participar dessa inauguração, o local 

estabelecido para o grande momento é na Avenida dos Aliados, onde também uma 

enorme árvore de Natal será iluminada, junto com as luzes das ruas da cidade. Serão 

iluminados mais de 55 pontos da cidade, entre eles ruas centrais como a Rua de Santa 

Catarina, Rua de Sá da Bandeira, Rua do Bolhão, Rua 31 de Janeiro, Rua dos Clérigos, 

Rua das Flores, Rua da Alegria, Praça da Batalha, Praça do Marquês, entre muitas outras.  

A partir das 15h a festa já começa, com coros e bandas que vão percorrendo as 

principais ruas do centro da cidade. Mas o ponto alto dessa inauguração é sem dúvida nos 

Aliados, onde, às 16h30, Carolina Deslandes dará um concerto junto ao Espelho de Água. 
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Serão abertas duas pistas de gelo natural na cidade. Uma das pistas fica na Praça 

de D. João I, e a outra pista fica na Praça da Fantasia (na Rotunda da Boavista). 

No dia da inauguração das luzes, o acesso às pistas será gratuito das 20h até à hora 

de fechar. Nesse mesmo dia, 1 de dezembro, a pista de gelo da Praça D. João I servirá de 

palco para um espetáculo de patinagem artística, retratando a chegada dos presentes de 

Natal. 

(Adaptado de <https://dicasdelisboa.com.br/2017/11/natal-no-porto-201718.html>) 

 

7.  

Em Dezembro Braga assume-se como Cidade Natal! Esta quadra será celebrada de 1 a 

31 de Dezembro com um vasto programa cultural:  

:: DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO ::  

1 dez  

Avenida Central  

17h30 | INAUGURAÇÃO DAS LUZES DE NATAL  

2 dez  

Altice Fórum Braga  

15h00 | “O PRINCIPEZINHO”, PELO JANGADA TEATRO  

7 dez  

Espaço Vita  

21h30 | CONCERTO DE NATAL, PEL ORQUESTRA FILARMÓNICA DE BRAGA  

9 dez  

Avenida Central - Rua do Souto – Rua Dr. Justino Cruz – Rua dos Capelistas – Avenida Central  

16h00 |PARADA DE NATAL  

15 dez  

Praça Conde de Agrolongo  

18h00/ 23h00 | FOGUEIRA DE NATAL  

22H00 | BOLO-REI GIGANTE  

16 dez  

Avenida Central  

19h00| CORRIDA S. SILVESTRE  

21 dez  

Tenda de Natal /Avenida Central  

21h30| CONCERTO DE NATAL “CANTO LÍRICO VISITA O NATAL”, PELA ÓPERA DE BOLSO  
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22 dez  

Sé Primaz  

21h30| CONCERTO “MISSA EM SI MENOR”, PELA ORQUESTRA BARROCA DA CASA DA MÚSICA E CORO DA 

CASA DA MÚSICA  

31 dez  

Avenida Central  

PASSAGEM DE ANO  

5 jan  

Capela da Imaculada do Seminário Menor  

CONCERTO DE REIS, PELA ORQUESTRA DE CORDAS DEDILHADAS DO MINHO  

 

(Adaptado de <https://www.cm-braga.pt/pt/1301/home/agenda/item/item-1-8578>) 

 

8. A magia do Natal já chegou a Coimbra e vai ficar até ao dia dos Reis. O programa de 

Natal 2018 oferece, assim, cinco semanas de iniciativas para todos os públicos. As 

festividades terminam com a realização do habitual Concerto de Ano Novo, pela 

Orquestra Clássica do Centro, no dia 5 de janeiro, e com o Encontro de Cantares de 

Reis, que irá reunir vários grupos do concelho no dia 6 de janeiro. 

(Adaptado de <https://www.cm-coimbra.pt/index.php/servicos/documentacao-

geral/menu-area-de-ficheiros/cultura-1/eventos-anuais/luzes-sobre-a-baixa-de-coimbra-

natal-e-fim-de-ano/12084-programa-de-natal-e-fim-de-ano-2018/file>) 
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9.  Guarda volta a ser A Cidade Natal em 2018 com um programa de animação 

natalício que promete aconchegar o coração de guardenses e visitantes entre 1 e 25 de 

dezembro. 

A Praça Luís de Camões (Praça Velha) será uma vez mais o centro de toda a 

animação, nela será instalada a Pista de Gelo, que regressa nesta edição com aspeto 

renovado e que promete divertir sobretudo o público infantojuvenil. Outra novidade, em 

2018, vai ser o Comboio Elétrico com a sua bonita estação de madeira e um percurso 

mágico. Para ver também a enorme Árvore de Natal Interativa, o Coreto Musical com 

a banda dos animais, o bonito Carrossel Parisiense, a Casa do Pai Natal e a Ilha do 

Gelo. Como pano de fundo nesta Cidade Natal, estará a monumental Sé da Guarda, 

iluminada para a ocasião. 

Paralelamente à Cidade Natal, o Município volta a apostar nesta edição no 
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Concurso de Montras de Natal nos estabelecimentos comerciais do concelho. Para além 

da Praça Luís de Camões, outros locais da cidade vão estar repletos de magia natalícia 

como é o caso dos Jardins José de Lemos e Frei Pedro que irão receber entre 1 de 

dezembro e 7 de janeiro a Magia de Natal, com, respetivamente, presépios e árvores 

de Natal. 

E no dia 9 de dezembro, entre as 10h00 e as 22h00 está de regresso a feira social, 

Aconchego de Natal. Nesta quinta edição, a iniciativa solidária realiza-se no Centro 

Comercial La Vie e volta a reunir num só espaço as Instituições da Rede Social da 

Guarda, promovendo através delas a venda de artesanato, manualidades, produtos 

regionais e doçaria e cujo valor das vendas reverterá para ajudar quem mais precisa neste 

Natal. 

(Adaptado de <https://www.guiadacidade.pt/pt/art/guarda-a-cidade-natal-em-2018-

293394-09>) 

 

10.  A Aldeia Natal, em Cabeça, na Serra da Estrela, perto de Seia, tem a sua quinta 

edição, entre 15 de dezembro e 1 de janeiro de 2018. A festa é a única no país em 

termos de decoração: todos os materiais usados são retirados da natureza. Cabeça 

também é a primeira Aldeia Led de Portugal. A Aldeia Natal é um evento 100% 

sustentável. Uma das características marcantes da festa é o facto de que todo o trabalho 

é feito pelos moradores da aldeia. Outro aspecto a destacar é o fato de, durante o 

evento, os moradores da aldeia abrirem as portas das suas casas para receber os 

visitantes. 

Dia 16 . dezembro | domingo 

14h00_Abertura do Mercado de Natal 

14h15_Oficina de Pão no Forno Comunitário da Aldeia 

14h30_Oficina de Desenho 

15h00_Presépio Vivo 
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15h00_Zumba de Natal com Boomfit Ginásio 

Dia 23 . dezembro | domingo 

10h00_Passeio Fotográfico Aldeia Natal 

Dia 24 . dezembro | segunda 

18h30_Fogueira de Natal 

22h00_Missa do Galo 

Dia 25 . dezembro | terça 

15h30_Concerto de Natal com Alberto Silva 

 

(Adaptado de <http://www.cabecaaldeianatal.pt/>) 
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Anexo 6: Terceira Regência. Atividade «The Classroom Guest»: Transcrição 

do modelo de diálogo a ser recriado em sala de aula com a Convidada (F) e a 

Professora (I). 

I: Sim? 

F:Olá! Então? 

I:Oi Chica!... Então, ‘tás boa? 

F: Tou boa, e tu? 

I: Também… 

F: Olha, o que fazes logo à noite? Tens algum plano? 

I: Hmm não sei. Mas estava a pensar, se quiseres, podemos jantar lá em casa. O 

que é que achas? 

F: Ok, é uma boa ideia, mas fazemos o quê? 

I: O que é que podemos fazer?... Embora vá ser uma ideia um bocado repetida, se 

calhar podíamos fazer massa com atum. 

F: Massa com atum! 

I: Original, não é? 

F: (…) Mas é bom, é bom. 

I: Ok, ok. 

F: Precisas que eu compre alguma coisa? Posso ir ao supermercado. 

I: Ok, se pudesses ir ao supermercado… é assim, eu em casa eu já tenho polpa de 

tomate, massa… falta é mesmo… 

F: Falta o atum. Ok, eu trago atum, uma cebolinha e uma sobremesa 

I: Ok. 

F: O que é que achas? 

I: E se fosses ao Lidl, eles têm lá aquele bolo de bolacha bué bom… 
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F: Ah! Nice! Bolo de bolacha, boa escolha. Ok pode ser, então 

I: Se encontrares, traz… 

F: Exato. Olha eu tenho é pena de não ser rica, se eu fosse, podia trazer caviar, ou 

uns camarões, ou mais cenas chiques... 

I: Sim, mesmo à Cascais! 

F: Ahahah! Que engraçada! Mas olha, não sou, paciência… 

I: Pronto… 

F: Sais a que horas? 

I: Olha, eu saio às 8h. 

F: Sais às 8h? 

I: Mas se eu sair… tu vais sair agora, já? ‘Tás livre? 

F: Sim, sim. 

I: Pronto, se eu sair mais cedo ou… se eu sair mais tarde eu aviso, ‘tá atenta ao 

telemóvel… 

F: Ok! 

I: Eu digo-te isso, ‘tá bem? 

F: Combinado! Xau beijos!!! 

I: Yey! Massum! 

F: Beijinhos. 

I: Até logo! Dois beijinhos 

F: Xau! (risos) 

I: Xau, xau. 
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Anexo 7: Quarta Regência. Apresentação de diapositivos utilizada na aula. 
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Anexo 8: Quarta Regência. Resultados da atividade – produção escrita. 
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Anexo 9: Quinta Regência. Apresentação de diapositivos. 
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Anexo 10: Quinta Regência. Ficha de trabalho. 

 

 SPRACHKURS I         29.05.2019  

NOITADA DE SÃO JOÃO NO PORTO – TRADIÇÕES DAS FESTAS DOS 

SANTOS POPULARES 

Prof. Estagiária Inês Almeida  

 

1. Ouve as gravações. Qual a gravação que corresponde a cada imagem? Há uma gravação 

que corresponde a duas imagens. (Números 1 a 5)  
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2. Lê o panfleto “Guia para o São João no Porto – 2019”. Escreve os verbos que 

encontras no panfleto no modo imperativo, e depois a forma infinitiva desse verbo.  

 

 

3. ATIVIDADE DE PARES:  

 

Com o teu colega do lado, cria um panfleto para uma festa, que pode ser sobre uma festa 

famosa na Alemanha ou sobre a vossa festa preferida.  

Inclui sugestões do que fazer na festa, que sítios visitar, etc.  

 

 

4. ATIVIDADE DE TURMA:  

 

Apresenta o teu panfleto à turma. Circula o teu panfleto pela sala. Decide qual é o teu 

favorito. No final, vamos votar e eleger a festa preferida da turma.  

 

 

Fonte das Imagens:  

https://www.pinterest.pt/pin/335377503478364487/?lp=true (Acedido a 23/05/2019; 15:55)  

https://www.pinterest.pt/pin/43628690124234111/ (Acedido a 23/05/2019; 15:58)  

https://portoalities.com/en/everything-about-sao-joao-festival-in-porto/ (Acedido a 23/05/2019; 16:01)  

https://www.pinterest.pt/pin/121456521173227745/ (Acedido a 23/05/2019; 16:02)  

https://www.pinterest.pt/pin/633389135074001777/ (Acedido a 23/05/2019; 16:04)  

https://www.dnoticias.pt/multimedia/fotografias/concerto-dos-anjos-atrai-milhares-ao-sao-joao-do-porto-santo-veja-as-fotos- 

CA3323062 (Acedido a 23/05/2019; 16:07) 
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Anexo 11: Quinta Regência. Panfleto sobre a festa de S. João no Porto. 

 

 

Todos os textos e imagens retirados de: <https://www.timeout.pt/porto/pt/coisas-para-fazer/guia-para-um-sao-joao-no-porto-perfeito> 

(Acedido a 23/05/2019; 15:19) 
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Anexo 12: Quinta Regência. Gravações e transcrições das gravações. 

Gravação de recolha pessoal, disponível em:  

https://1drv.ms/u/s!Am3FNEG7ESItrBrri6uB42H5cVpt?e=EcKopS 

N.º 1:  

Inês: Tu és de Gaia mas… como é que vocês…ah… celebram o São João? / Uma amiga 

minha de Gaia também faz com a família tipo sardinhada e assim, e depois vão prá 

cidade. Como é que vocês fazem?  

Iolanda: É igual. Pronto. Ou seja, normalmente é… É em casa, ou a gente vai pró Porto, 

Fontainhas, jantamos…  

Inês: Ah! E vocês comem aí?  

Iolanda: Hmm hmm. Sardinhas, não é? Sempre. (risos)  

N.º 2:  

Iolanda: Se como em Gaia, festejo no Porto.  

Inês: Mas… mas costumas comprar o martelinho, ir prá rua, bater com o martelo nas 

pessoas, agressivamente? (risos)  

Iolanda: Sim. Então a minha tia Nela é que é.  

N.º 3:  

Inês: Tem tanta gente que chega a uma certa hora que tu não consegues descer pró o 

rio, sequer.  

Iolanda: Já passaste na Ponte do Infante, mas mesmo em cima da ponte?  

Inês: Hmm hmm.  

Iolanda: Que horror! Muita gente…  

Inês: Ah, aí é que deve ter uma vista mesmo fixe. A cena é que tem tanta gente, tanta 

gente no São João – milhares de pessoas – que tu vais sempre encontrar alguém 

conhecido.  

Iolanda: É. 

N.º 4:  

Iolanda: E depois… ah… pronto, estamos na rua, até à meia-noite.  

Inês: Dá para ver o fogo de artifício das Fontainhas?  

Iolanda: Ah! Dá, dá, claro. Marcamos um sítio, estamos lá à espera, semp(…) há 

sempre um palco, lá nas Fontainhas, com, a dar música, com música ao vivo…  

https://1drv.ms/u/s!Am3FNEG7ESItrBrri6uB42H5cVpt?e=EcKopS


 

216 

Inês: Música pimba?  

Iolanda: Claro! (risos)  

Inês: Ou folclore?  

Iolanda: Música pimbinha! E depois, vemos o fogo de artifício.  

N.º 5:  

Inês: O concelho de Famalicão é o Santo António e na/ e na minha freguesia, na minha 

aldeia, é o São Pedro.  

Iolanda: Eu sei porque a minha tia disse-me, “Ah é/ é feriado aqui”, e eu, “Feriado?”, 

“Sim, Santo António”.  

Inês: É as Antoninas. São João é em Braga, no Porto, não sei mais onde.  

Iolanda: Em Gaia também.  

Inês: São Pedro é na Póvoa, São Pedro em Bairro…  

Iolanda: Sim, sim.  

Inês: Santo António em Famalicão como o Santo António em Lisboa. 
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Anexo 13: Quinta Regência. Resultados da atividade de elaboração dum 

panfleto. 

Festa de Despedida de Solteiro: 
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Festa dos Museus: 
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Festa do Morango em Erbach im Rheingau: 
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Festa de Carnaval: 
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Festa de Máslenitsa: 
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Anexo 14: Sexta Regência. Exemplo duma entrevista a uma estudante 

universitária apresentado aos alunos. 

 

Fonte: <https://isag.pt/isag/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=10063> Acedido em: 21/06/2019, 

11:16h. (Sublinhados acrescentados por mim.) 
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Anexo 15: Sexta Regência. Modelo para a elaboração e transcrição da 

entrevista, a ser apresentado aos alunos previamente à realização da mesma. 
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Anexo 16: Sexta Regência. Resultado da atividade – transcrição da entrevista. 
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Transcrição (com as correções):  

À CONVERSA COM IOLANDA DAVID 

 

BILHETE DE IDENTIDADE  

Nome completo: Iolanda Patrícia Correia David  

Data de nascimento: 01 Abril 1997  

Cidade e país de origem: Porto, Portugal  

Onde mora: Vila Nova de Gaia  

Destino de férias favorito: Portugal, praia, Mainz.  

Comida favorita: comida portuguesa.  

Qual é o seu maior sonho: saudade, trabalhar nalgo que ela gosta. 

  

Para começar perguntámos a ela o que estuda. Ela contou-nos que estudava línguas, 

literaturas e culturas alemãs e inglesas. Ela disse que estudava há 16 anos, estudava 12 

anos na escola, estava no estrangeiro por um ano e depois passava 3 anos de licenciatura. 

Depois perguntámos quais disciplinas ela gosta e ela disse que gostava mais da literatura 

e de aprender as línguas. Além disso, contou-nos sobre as tradições académicas e disse 

que havia uma festa da licenciatura em maio por uma semana com música e não tinha 

aulas.  

 

Perguntámos à Iolanda…  

… há quanto tempo estuda cá.  

➔ Respondeu que estudava cá desde outubro do ano passado.  

 

… quais diferenças há entre os estudos de A. e PT.  

➔ Explicou que cá há (havia) menos hierarquia que em PT.  

 

… sobre os seus amigos.  

➔ Respondeu que cá tinha mais amigos internacionais, de Erasmus.  

 

Perguntámos à Iolanda há quanto tempo ela vivia na Alemanha. Ela respondeu que vivia 

cá desde outubro. Depois perguntámos quais diferenças há entre os estudos cá e lá. Ela 

respondeu que na Alemanha há menos hierarquia que em Portugal. Despois nossa 

pergunta foi se ela tem mais amigos internacionais ou alemães. Ela disse que tinha mais 

amigos internacionais.  

 

Perguntámos à Iolanda o que ela acha da cantina cá.  

Respondeu que não gosta da cantina na Alemanha. Os sabores são muito fortes.  

Questionámos se ela podia imaginar-se a trabalhar na Alemanha.  

Respondeu que pode imaginar-se a trabalhar na Alemanha. 



 

230 

Anexo 17: Falas Português? B2 (DIAS 2011: 22-23) 
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Anexo 18: Gravação sobre a rotina diária, transcrição, ficha de trabalho e 

correção da ficha 

 

Gravação de recolha pessoal, disponível em:  

https://1drv.ms/u/s!Am3FNEG7ESItrBrri6uB42H5cVpt?e=EcKopS 

 

 

Transcrição: 

 

Entrevistadora:  

Iolanda, como é a tua rotina diária?  

Iolanda:  

Levanto-me às nove, mas quinta-feira tenho de me levantar mais cedo. 

Por isso, às sete já estou a pé.  

Tomo um duche e visto-me.  

Tomo o pequeno-almoço – leite com cereais e uma peça de fruta.  

Saio de casa por volta das oito horas.  

Tenho aulas das dez às duas da tarde, almoço na cantina da 

universidade.  

Volto para casa, faço o jantar com a Inês, vemos séries e depois vou 

para casa.  

Leio um livro antes de dormir, e depois deito-me às dez da noite. Gosto 

de dormir oito horas.  

Os meus dias livres são a terça e quinta, e tenho aula de alemão 

segundas e sextas. Faço compras p’ra casa aos fins de semana. 
 

https://1drv.ms/u/s!Am3FNEG7ESItrBrri6uB42H5cVpt?e=EcKopS
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SOLUÇÃO: 

1.Ela levanta-se às nove horas, e às quintas-feiras às sete. 

2.Antes de se vestir, ela toma um duche. 

4. Ela não trabalha num escritório. Ela estuda na Universidade. 

5. Antes de ir para casa, ela almoça na cantina. 

7. Depois de jantar, ela não faz exercício. Ela vê séries. 

8. Ela toma um duche de manhã, não à noite. 

9. Ela vai às compras apenas aos fins-de-semana. 

12. O seu dia livre não é quarta-feira. Os seus dias livres são terça e quinta-feira. 
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Anexo 19: Gravação de manual vs Gravação Autêntica 

  

Diálogo numa loja de roupa. (KUZKA 2014: 182) 

 

«QUE PANTUFAS VAMOS COMPRAR?»: DIÁLOGO NUMA SAPATARIA 

C1: Cliente 1 

C2: Cliente 2 

F: Funcionária da Loja 

C1: Olhe desculpe! Precisava de… desta pantufa mas não encontro. 

F: Qual é o tamanho? 

C1: Ah… Trinta e nove. Era o… O tamanho é igual a este, a minha mãe usou uns 

que é trinta e nove deste, e agora queria levar este modelo. 

F: (Hmm… A forma é igual.) Então deixe-me ver… 
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C2: Olha isto tudo a oito euros. Mas são feios!  

C1: Quê? 

C2: Oito euros mas (são feios!) 

C1: E uns chinelinhos p’ra tia? 

C2: Ela precisa? Tu nem vale a pena… Não vale a pena que ela depois não usa! 

C1: Mas ‘tão rotos os chinelos dela! Percebeste?! Os dela estão rotos… 

C2: Com a tia mais vale trazê-la… 

F: 39 não tem! 

C1: Ai não? 

F: Tem o trinta e oito ou quarenta. 

C1: Ah… Mas tem que ser 39. (risos) E destes aqui? 

C2: Ou estes não? 

C1: Ou esses…  

F: Estes?  

C1: Ou estes. Não sei qual é o mais quentinho. 

C2: Aqueles parecem mais… o tecido daqueles parece mais quentes. 

C1: Mas se calhar não. 

C2: Estes são nove e noventa (9,90). 

C1: Estes é mais difícil pa’ calçar… Depois aqui não vai servir, olha. Vês? Mais 

apertado? 

C2: Achas? 

C1: Acho. Ela tem uns e não os consegue calçar. 

C2: Esse é mesmo uma botinha, não é? 

C1: Hmm… Isto pa’ calçar é fácil…. Quanto é que custam estes? 

C2: Estes quinze. 

C1: Estes que número é? Trinta e nove? 
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F: Esse é o trinta e nove. 

C1: Hmm. 

C2: Estes custam catorze noventa e cinco (14,95). 

C1: É mais barato, mas estes a borracha não é tão aderente, sabes? Este escorrega. 

C2: Achas? 

C1: É. (risos) É, olha: olha põe aqui a mão, isto cola no chão. Esses não. Esses 

escorregam. 

C2: Eu acho que não… 

C1: Escorrega! Em coiso húmido escorrega. (…) Este não. 

F: Esse não. 

C1: Isto sabes que… 

C2: Então se esses já… já… já tiveste… 

C1: Vou levar estes, está bem? Se não… Se por algum motivo não der… 

F: Qualquer problema, dá pra trocar. 

C1: (Depois) eu troco, está bem? 

F: Eu deixo ficar no balcão, ‘tá bem? 

 

Transcrição de gravação de recolha pessoal, disponível em:  

https://1drv.ms/u/s!Am3FNEG7ESItrBrri6uB42H5cVpt?e=EcKopS 
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Anexo 20: “Bar de Vinhos” – Ficha de exercícios, gravação e transcrição 

Gravação de recolha pessoal, disponível em:  

https://1drv.ms/u/s!Am3FNEG7ESItrBrri6uB42H5cVpt?e=EcKopS 

 

https://1drv.ms/u/s!Am3FNEG7ESItrBrri6uB42H5cVpt?e=EcKopS
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DIÁLOGO NUM BAR DE VINHOS – TRANSCRIÇÃO  
CORREÇÃO  
 

C: Olá…  
F: Olá, boa tarde.  
C: Boa tarde! Ah… Quero um copo de vinho, mas nem sei se vou beber branco ou tinto.  
F: Se quiser ver ‘tá aqui a lista.  
C: Ah!  
F: Aqui estão os do Douro, atrás do Alentejo.  
C: Dê-me um Pousio. Pousio Escolha branco.  
F: Um copo?  
C: Sim.  
F: Aqui está. São então 4,50, por favor. (…) Aqui tem. Obrigado!  
C: Obrigado. 
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Anexo 21: Gravação e Transcrição “Conversa entre dois amigos num café” 

Gravação de recolha pessoal, disponível em:  

https://1drv.ms/u/s!Am3FNEG7ESItrBrri6uB42H5cVpt?e=EcKopS 

Tema: Planificação dum trabalho (que A está a elaborar) 

Pontos de Interesse: infinitivo pessoal (aqui temos um caso, “teres”) e impessoal; uso 

do tipo, né, ‘tar, pa’; perceber como a conversa flui com cortes e retomas de tema; 

algum vocabulário.(Gravação: 2’30” – 3’’49”) 

A: pronto, no fundo aquilo que eu estou a tentar fazer é a transição de… tivemos aqui 

literatura em formato papiro, depois até chegar a uma parte ah… digital… Mas acho 

que isto tem que ser abordado. Depois a literatura no ensino secundário, até que ponto 

acho que vou tirar daqui o secundário porque é no ensino que me interessa… 

B: Sim. 

A: E depois eu vou falar no programa… 

B: [e depois no próprio texto podes ir dividindo] 

A: no programa, que… como é que o estado português pelo menos formata o programa 

geral, e depois por cada ano, porque eles têm tipo pontos indicados realmente em cada 

(…) depois os fatores externos, na escola, a tempo… 

B: É assim, sobre isto, aqui, arranjas de certeza muita bibliografia sem teres muito 

trabalho. Pesquisas teses já feitas… Que é verdade! 

A: Pronto, mas no fundo… 

B: Não, mas é mesmo. Tipo, podes tirar referências… 

A: Ai! Tens de mesmo de me mostrar algumas caso tenhas visto! 

B: Olha, escreves: literatura ensino flup pdf. Inventas. (risos) 

A: No Google?! 

B: Sim, então?! 

A: Ah, maravilha! 

B: Há-de aparecer alguma coisa. 

A: Pronto, depois faço um sumário que é pa’ eu resumir então isto tudo. No fundo 

depois vou passar pa’ a interação do homem/máquina, porque no fundo é muito bonito 

‘tar aqui a falar de literatura, mas eu estou em multimédia, portanto tenho que inovar… 

https://1drv.ms/u/s!Am3FNEG7ESItrBrri6uB42H5cVpt?e=EcKopS
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Anexo 22: Gravação e Transcrição, Exemplo de uma conversa informal 

Gravação de recolha pessoal, disponível em:  

https://1drv.ms/u/s!Am3FNEG7ESItrBrri6uB42H5cVpt?e=EcKopS 

Português – SPRACHKURS 2        29/10/2018 

Exemplo de uma conversa informal: 

Ana: Vai-te sair cara a brincadeira…  

João: É! Exatamente. Outra! (risos)  

Ana: (risos) Porque significa que…  

João: Que vou pagar mais do que o que tava a contar.  

Ana: Para além de termos que ir lá duas vezes, certo?  

João: Exatamente… Mas poupamos nos leguminhos.  

Ana: Poupamos nos leguminhos, é verdade. Ó meu deus…  

João: … na frutaria em frente.  

Ana: Por acaso tava a bom preço, a fruta.  

João: Hmm hmm.  

Ana: E os legumes também.  

João: Sim!  

(…)  

Ana: Então agora vamos aonde?  

João: Marshopping.  

Ana: Marshopping? Então no Marshopping podemos ir à Fnac, podemos ir ao Ikea, podemos ir ao 

Jumbo! Preciso de ver só uns materiaizitos de…  

João: No Jumbo?  

Ana: Sabes porquê? Porque precisava daquele dossiê… ah… pequenino, ou, não sei, ou um grande, e lá 

deve ser mais barato. E… se calhar precisava duns separadores, daqueles de cartolina.  

João: Ah mas vamos ter que comer qualquer coisinha, que estou com uma rafa do caraças!...  

Ana: Estás com uma rafa?! Outra! O que é uma rafa? Ah! O que é que é uma rafa? (risos)  

João: Eu até disse ráfia que não é, não é? É rafa! (risos)  

Ana: (risos) Ah! Estás com uma rafa! Mas temos várias hipóteses… temos várias hipóteses: tens peixinho 

cozido com batatinhas, couves e cenoura; tens… ah… o que é que eu tinha dito que tens? Tens massa 

com marisco, estufadinho de marisco, e tens… arroz de ervilhas com carne – agora é escolher! Ou os 

comes ao almoço, ou comes ao jantar! Já decidiste?  

João: Não.  

Ana: ‘Tá bem. Então, depois chegas a casa e logo vês. 

https://1drv.ms/u/s!Am3FNEG7ESItrBrri6uB42H5cVpt?e=EcKopS
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Anexo 23: Gravação e Transcrição, “Família” 

Gravação de recolha pessoal, disponível em:  

https://1drv.ms/u/s!Am3FNEG7ESItrBrri6uB42H5cVpt?e=EcKopS 

 

Como é a família da Iolanda? 

 

IOLANDA: Chamo-me Iolanda, tenho 22 anos. O meu pai chama-se Jorge e a 

minha mãe chama-se Graça, e tenho ainda um irmão chamado Rafael que 

acabou de fazer 19 anos. Ah… os meus avós maternos são o António e a 

Teresa, e os meus avós paternos são o António e a Belmira. Tenho… ah… da 

parte do pai, dois tios, e da parte da mãe, dois tios e uma tia. No total somos 

ah… 9 primos? Não?  

INÊS: Nove primos, e…? 

IOLANDA: E somos uma grande família! 

INÊS: Isso é uma família muito grande. (risos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1drv.ms/u/s!Am3FNEG7ESItrBrri6uB42H5cVpt?e=EcKopS
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Anexo 24: Atividade Sprachbook. Chats e posts em redes sociais (exemplos). 

Sprachkurs II, 1.º Semestre. 

 
Sprachkurs 2                                                                                        29 de Novembro de 2018 

AS REDES SOCIAIS 
Comunicação em bom português 

 
Como é que os portugueses comunicam nas redes sociais?  
Analisa os seguintes exemplos, conversa sobre os mesmos com os colegas.  
→ Há vocabulário diferente daquele a que estás habituado?  

→ Há algumas palavras que aparecem cortadas?  

→ Como são marcadas as emoções e a ironia na ausência da oralidade?  

→ Que semelhanças encontras entre os seguintes textos e os teus conhecimentos da oralidade em 
português?  
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Anexo 25: Atividade Sprachbook. Templates e resultados. Sprachkurs II, 1.º 

Semestre. 
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Anexo 26: Resultados do inquérito realizado no final do Wintersemester (1.º 

Semestre) do ano letivo 2018/19, respondido por 5 alunos dos cursos de 

português da Johannes Gutenberg-Universität. 

 

 

Feminino: 100%

SEXO

Masculino Feminino

1

0

2

1 1

1 9 2 0 2 1 2 2 2 3

IDADE
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4

1
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43%

Espanhol
29%

Português
14%
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14%

Língua Materna

Alemão

Espanhol

Português

Turco
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Quando começou a estudar português (aproximadamente): 

 

Que motivos o levaram a estudar português (cada aluno poderia selecionar 

quantos motivos quisesse): 
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Outro
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Relativamente à aprendizagem do português, que aspetos considera serem 

mais importantes. (Seleção de, no máximo, três): 

 

Relativamente à aprendizagem do português, que aspetos considera serem 

mais difíceis de aprender (seleção de, no máximo, três): 
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Auto-avaliação da competência comunicativa pelos alunos à data do inquérito (0 a 

10). Média: 7,2. 

 

Auto-avaliação da competência comunicativa pelos alunos à  data do início das aulas 

(0 a 10). Média: 5. 

 

Qual considera ser a sua maior dificuldade na comunicação em português. 

• O vocabulário e a compreensão auditiva. 

• Não se recordar de certas palavras. 

• Vocabulário e gramática. 

• O uso próprio dos tempos verbais. 

• A similitude entre o português e o espanhol. 

Acha importante e pertinente o contacto com falantes nativos e com a língua real 

para a aprendizagem do português. 

• Sim, para a comunicação – só se pode aprender a falar. 

• Sim, pois é esse contacto que se aprende a usar as competências. 

• Sim, para a pronúncia e para a competência comunicativa. 

• Sim, porque assim se pode melhorar a competência na língua. 

0
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3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

1

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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De que atividade(s) gostou mais no decorrer do semestre. 

• Jogar Código Secreto. 

• Ler e analisar notícias. 

• Das atividades interativas. 

Avaliação pelos alunos do trabalho da professora estagiária em vários parâmetros: 
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Questões relativas à audição e análise de gravações de conversas autênticas na aula 

Sprachkurs I: 

Achou as gravações de conversas autênticas mais difíceis de entender do que 

as dos manuais que já tinha ouvido anteriormente. 

 

Achou as gravações de conversas autênticas mais interessantes do que as dos 

manuais que já tinha ouvido anteriormente: 

 

 

 

SIM
67%

NÃO
33%

SIM
100%

NÃO
0%



 

264 

Se acha que beneficiou em ouvir e analisar as gravações autênticas. 

 

Em quê? 

• Na comunicação. 

• Ouvir conversas reais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIM
100%

NÃO
0%
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Gostaria de repetir uma atividade como esta em aulas futuras: 

 

 

Questões relativas ao debate realizado na aula Mündliche Kommunikation: 

Achou interessante o tema escolhido para o debate: 

 

SIM
100%

NÃO
0%

SIM
100%

NÃO
0%
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Achou um bom desafio à sua capacidade comunicativa o facto de ter de preparar  

argumentos e contra-argumentos em tempo real, ao debater com os colegas: 

 

Qual foi a maior dificuldade durante o decorrer do debate: 

• Encontrar argumentos e explicar. 

• No vocabulário especializado do tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIM
100%

NÃO
0%
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Mudaria algum aspeto da aula: 

 

 

Gostaria de repetir uma atividade como esta: 

 

NÃO
100%

SIM
0%

SIM
100%

NÃO
0%
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Anexo 27: Resultados do inquérito realizado no final do Sommersemester (2.º 

Semestre) do ano letivo 2018/19, respondido por 17 alunos dos cursos de 

português da Johannes Gutenberg-Universität. 
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Nota: Das nacionalidades brasileira e portuguesa, consideram-se três alunos de dupla 

nacionalidade, dois, alemã e portuguesa, e um, alemã e brasileira. 
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Quando começou a estudar português (aproximadamente): 
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Que motivos o levaram a estudar português (cada aluno poderia selecionar quantos 

motivos quisesse): 

 

Dos alunos que selecionaram a caixa de outro motivo, os cinco outro motivos para 

aprender português foram:  

• tem um namorado brasileiro,  

• quer trabalhar em Portugal,  

• obrigatoriedade dos estudos,  

• Erasmus  

• ser parecido com o espanhol e, portanto, na opinião do aluno, mais fácil de 

aprender. 
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Relativamente à aprendizagem do português, que aspetos considera serem mais 

importantes. (Seleção de, no máximo, três). 

 

Relativamente à aprendizagem do português, que aspetos considera serem mais 

difíceis de aprender. (Seleção de, no máximo, três). 
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Auto-avaliação da competência comunicativa pelos alunos à data do inquérito (0 a 

10). Média: 5,18. 

 

Auto-avaliação da competência comunicativa pelos alunos à  data do início das aulas 

(0 a 10). Média: 3,71.  

 

Respostas individuais sobre a maior dificuldade na comunicação em português 

(resumo): 

• Três alunos responderam apenas que gostariam de conhecer mais vocabulário. 

• Entender o que alguém quer dizer ou perguntar de modo a responder (o que já não 

considera tão difícil). 

• Usar corretamente o modo conjuntivo dos verbos. 

• Conjugar verbos e tempos verbais. 

• Entender os falantes de português brasileiro e saber selecionar e usar 

apropriadamente os tempos do modo conjuntivo. 

• Interferência do espanhol. 

• Falta de vocabulário e diferenças entre a gramática portuguesa e a gramática 

brasileira (aprendeu a norma brasileira). 

• Acha a gramática difícil e sente falta da prática da oralidade. 
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• Ouvir e compreender discurso oral. 

• Aprender gramática (verbos irregulares), ouvir e falar português (por dificuldades 

na gramática). 

• Não está a aprender/estudar o suficiente. 

• Pronunciação. 

• Pronúncia, vocabulário e preposições. 

 

Respostas individuais sobre se acha importante e pertinente o contacto com falantes 

nativos e com a língua real para a sua aprendizagem do português e porquê 

(transcrição das respostas (corrigidas)): 

• Claro, especialmente em relação à compreensão; a pronunciação portuguesa é 

muito difícil de compreender. 

• Sim, para melhorar competências de compreensão. 

• Sim, para compreender as pessoas e para estudar a língua real. 

• Sim, é importantíssimo. As gravações são mais autênticas com falantes nativos. 

• Sim, para falar mais na aula. 

• Sim, importantíssimo. 

• Sim, porque não se ouve um diálogo construído. É mais realístico quando se pode 

ouvir, e falar com, falantes nativos. 

• Sim, porque é importante praticar com falantes nativos; aprende-se mais e é mais 

fácil. 

• Sim, para aplicar o que se aprende na vida real. 

• Sim, porque os falantes nativos têm um conhecimento perfeito da língua. 

• Considera naturalmente muito importante, o seu conhecimento da língua sofre por 

não haver muitos falantes nativos na cidade, infelizmente. 

• Sim, para aprender como é que falam as pessoas nativas no dia a dia, e também 

porque a pronúncia dos nativos é a correta. 

• Sim, porque  pode aprender melhor português com um nativo, entender a 

pronunciação e fazer perguntas diretamente a ele. 
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• (Dois alunos mais responderam, simplesmente, Sim.) 

Respostas individuais sobre de que atividade(s) mais gostou no decorrer do 2.º 

semestre. 

• Atividades sobre gramática (dois alunos). 

• Conversa. 

• Compreensão auditiva. 

• As gravações reais. 

• Produção oral (dois alunos). 

• Imaginar diferentes histórias. 

• Diálogos. 

• De trabalhar com textos diferentes. 

• Tradução e redação de textos. 

• Trabalho em grupo. 

• Ver um filme e produzir um poster. 

• Atividades práticas, com jogos para poder falar, criação de diálogos, etc. 

• Atividade Sprachcafé e escrever textos para a aula Textredaktion. 
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Avaliação pelos alunos do trabalho da professora estagiária em vários parâmetros: 
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Questões relativas à audição e análise de gravações de conversas autênticas na aula 

Sprachkurs I: 

Achou as gravações de conversas autênticas mais difíceis de entender do que as dos 

manuais que já tinha ouvido anteriormente. 

 

Achou as gravações de conversas autênticas mais interessantes do que as dos 

manuais que já tinha ouvido anteriormente. 

 

 

SIM
87%

NÃO
13%

SIM
56%

NÃO
44%
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Se acha que beneficiou em ouvir e analisar as gravações autênticas. 

 

Em quê? 

• Retirar impressões da língua. 

• Poder estudar a língua real. 

• Autenticidade. 

• Maior dificuldade destas gravações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIM
100%

NÃO
0%
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Gostaria de repetir uma atividade como esta em aulas futuras: 

 

 

SIM
100%

NÃO
0%


