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Resumo 

A expressão oral constitui uma das mais dificeis competências linguísticas a adquirir na 

aprendizagem de uma língua estrangeira. Neste trabalho de investigação, procurou-se 

utilizar as imagens para ajudar a ultrapassar as dificuldades sentidas pelos alunos de 

nível A1 de Português Língua Estrangeira no que respeita à competência oral. Os 

recursos visuais são, assim, apresentados como eficazes instrumentos de comunicação, 

transmissores de uma realidade pragmático-linguística e simultaneamente fonte de 

motivação. Assim, a primeira parte deste relatório, que constitui o enquadramento 

teórico, dá conta da relação entre a produção oral em nível A1 e as imagens. Já na 

segunda parte, encontra-se a aplicação prática da temática principal, em que se 

apresenta o contexto do estágio pedagogico, as 4 regências lecionadas e os resultados 

obtidos. 

Palavras-chave: imagens; interação oral; materiais autênticos; Português Língua 

Estrangeira. 
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Abstract 

Oral expression is one of the most difficult language skills to acquire when learning a 

foreign language. This research aimed to use images to help overcome the difficulties 

felt by students of the A1 level of Portuguese as a Foreign Language with regard to oral 

competence. Visual resources are then presented as effective communication tools, 

transmitters of a pragmatic-linguistic reality and simultaneously a source of motivation. 

Thus, the first part of the dissertation, which constitutes the theoretical framework, 

deals with the relationship between oral expression at level A1 and images. The second 

part regards the practical application of the main theme, which presents the context of 

the pedagogical internship, the 4 lectures taught and the results obtained. 

 

Key-words: pictures; oral expression; authentic materials; Portuguese Foreign 

Language. 
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Introdução 

As imagens são um meio de comunicação não linguístico, que transmitem todo 

o tipo de informações num contacto quotidiano. De facto, os recursos visuais são 

utilizados numa escala global, associados a várias áreas como a publicidade, os media e 

a arte, podendo traduzir realidades plurais. A frequência com que estes recursos são 

usados deve-se ao facto de atrairem a atenção do observador e de, ao mesmo tempo, 

permitirem uma fácil e rápida assimilação de significados. É de igual forma importante 

referir que a informação visual é assimilada com a ajuda do contexto, permitindo o 

envolvimento do sujeito no processo de aquisição do significado. 

Dentro de uma abordagem comunicativa do ensino de línguas, podemos 

considerar as imagens exemplos de materiais autênticos, ao concederem um input 

pragmático real aos alunos, e contribuindo para o desenvolvimento da comunicação 

oral. De facto, o estudante aprende a comunicar porque participa em interações reais 

na língua estudada e contacta com uma versão autêntica da língua alvo.  Mais ainda, ao 

saber que está a adquirir conhecimentos úteis para um uso quotidiano da língua, o aluno 

encontra-se motivado e disposto a participar, o que traz uma boa dinâmica à sala de 

aula e resultados produtivos de aprendizagem. 

Neste trabalho de investigação, procurou-se utilizar imagens para treinar a 

competência oral de estudantes de nível A1 de PLE , de forma a combater as dificuldades 

demonstradas na realização da tarefa. Ao mesmo tempo, tentou-se encontrar uma 

forma dinâmica de praticar a competência oral, uma vez que o estágio pedagógico se 

desenrolou  num contexto de aulas de apoio que aconteciam no período pós-aula e que, 

por essa razão, deveriam assumir um teor prático e motivador. Por fim, de igual forma, 

pretendeu-se encontrar uma forma inovadora e produtiva de utilizar imagens na aula 

de língua estrangeira, já que, por muito tempo, foram tratadas como um mero 

acessório, limitando-se a ilustrar manuais didáticos. 

Podem referir-se como principais objetivos desta investigação (1) a 

problematização da utilização de imagens para colmatar dificuldades de alunos de PLE 

de nível A1 na prática da oralidade, e também (2) a disponibilização, aos professores de 
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PLE, de exemplos concretos de exercícios a realizar por meio deste recurso, para o 

desenvolvimento da expressão oral no nível A1. 

A expressão oral consiste na subcompetência linguística mais difícil de adquirir 

na aprendizagem de uma LE. O grau de complexidade desta tarefa torna-se ainda mais 

pronunciado quando se pretende que seja executada por alunos pertencentes ao nível 

A1 da língua, em que a falta de conhecimentos linguísticos constitui uma grande 

limitação.  A este obstáculo junta-se a ausência de uma competência pragmática na 

língua, que deve ser adquirida desde um nível inicial da aprendizagem e problemas de 

carácter emocional como a motivação e a auto-confiança. Nesta investigação, pretende-

se utilizar as imagens na resolução destes problemas que tanto afetam o estudante de 

nível A1 de uma LE, por se encontrar num nível básico da  aprendizagem. Uma das 

vantagens dos recursos visuais é o facto de constituirem um ponto de partida para a 

intervenção oral dos alunos, uma vez que estimulam o seu interesse, motivando-os a 

participar e a interagir. Estes permitem também uma mais fácil memorização da 

informação, através das emoções que invocam, podendo ajudar no âmbito da aquisição 

do léxico. Por último, ao trazer um pouco da realidade para a sala de aula, os recursos 

visuais contextualizam os usos da linguagem, possibilitando uma aquisição autónoma 

do significado, que dá lugar a um processo de aprendizagem dinâmico e interativo, em 

que a competência comunicativa é adquirida.  

Em suma, este trabalho tem como objetivo a formulação de uma resposta à 

pergunta: porquê utilizar as imagens para desenvolver a expressão oral dos alunos de 

nível A1 de PLE?.  

Este trabalho de investigação está organizado em um primeiro capítulo de 

enquadramento teórico sobre a relação da produção oral com as imagens. Nos dois 

primeiros sub-capítulos, faz-se uma reflexão sobre o que é a competência oral, alguns 

obstáculos ao seu desenvolvimento, e como podem ser ultrapassados através da 

aplicação de uma abordagem comunicativa no ensino de linguas. Nos dois sub-capítulos 

seguintes, explora-se a importância dos materiais autênticos como input pragmático, 

nos quais se inserem as imagens, para além de haver uma pequena introdução ao papel 

que os recursos visuais desempenham no ensino de uma língua estrangeira de nível A1. 
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O enquadramento teórico termina com um sub-capítulo referente a várias aplicações 

das imagens em exercícios de produção oral para o ensino de PLE no nível A1, que inclui 

dados importantes sobre a sua implementação em aula. 

Por seu lado, no segundo capítulo, passa-se à aplicação prática do 

desenvolvimento da produção oral de estudantes de PLE de nível A1. No primeiro sub-

capítulo, dá-se conta do contexto em que ocorreu o estágio pedagógico. Já no segundo 

e terceiro sub-capítulo, apresentam-se as atividades que foram realizadas para alcançar 

o objetivo proposto e os resultados obtidos.  

 

1. Enquadramento Teórico 

1.1. A expressão oral 

A expressão oral constitui a primeira forma de comunicação, e mais básica, 

estando presente em todas as línguas do mundo, ao contrário da produção escrita 

(Bagão, 2017). Com efeito, nem todas as culturas possuem uma modalidade escrita mas 

todas têm uma modalidade oral, um sistema linguístico mais simples e primordial face 

às outras formas de comunicação (Calsamiglia,1994). Segundo Stubbs ((1980) in 

Calsamiglia (1994)), a longínqua origem da comunicação oral comprova a sua 

importância para a sobrevivência e o facto de ainda hoje constituir a forma de 

comunicação mais utilizada no dia a dia. De facto, de acordo com Baralo (2000, p.164): 

“la expresión oral es algo tan intrínseco al hombre que no podemos imaginarnos sin esta 

destreza; a tal punto es así, que si no tenemos con quién hablar, hablamos con los 

animales, con las plantas, con nosotros mismos y hasta con el televisor”. Assim, a 

comunicação é, sem dúvida, a primeira função da linguagem. Deveras, ao considerar-se 

a frequência da utilização quotidiana de variadas competências linguísticas, é possível 

concluir que a compreensão e a produção oral são as mais usadas: “Na verdade, a 

frequência de uso das quatro competências é assim apresentada por Cassany et al. 

(2000: 97): ouvir – 45%, falar – 30%, ler – 16%, escrever – 9%” (Bagão, 2017, p.2). Esta 

competência é também aquela que é mais importante para o estudante de LE, já que 

este começa a aprender a língua alvo para poder falá-la, ou, seja, interagir oralmente 
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nessa língua (Baralo, 2000). Embora o desenvolvimento da expressão oral seja um 

aspeto central da aprendizagem de uma Língua Estrangeira, só recentemente adquiriu 

a importância que lhe é devida no processo de ensino-aprendizagem. A produção escrita 

continua a ser mais prestigiada e a receber mais valorização social (Bagão, 2017). Esta 

visão advém, em parte, do facto de dependermos da produção escrita para 

oficializarmos algo aos olhos da lei enquanto que a produção oral possui uma natureza 

efémera e só pode ser registada com recurso a uma gravação (Yule & Brown, 1983). Na 

nossa sociedade, há também ainda uma estratificação social com base no domínio desta 

competência e em que os erros ortográficos são considerados muito penalizadores 

(Calsamiglia, 1994).  

De igual modo, no ensino está por vezes presente esta perspetiva. Segundo 

Calsamiglia (1994), o discurso oral é então visto como mais irregular e pouco fiável, em 

comparação com o discurso escrito que se apresenta como algo sólido, traduzindo 

melhor aquilo que é a língua e a sua componente social e cultural. Por essa razão, a 

avaliação da capacidade verbal do aluno tende a incidir sobre a sua competência escrita, 

procurando-se um aperfeiçoamento desta capacidade em detrimento da prática da 

produção oral (Prudêncio, 2016). 

No quadro teórico, surgem várias visões quanto à definição da expressão oral. 

Tendo em conta o que nos diz o Quadro Europeu Comum de referência (QECR) do 

Conselho da Europa (2001), a expressão oral constitui o conjunto da produção, 

compreensão e interação oral, sendo que nesta última, o sujeito é simultaneamente 

locutor e ouvinte. Neste documento de referência para o ensino de línguas é possível 

encontrar uma distinção entre produção e interação oral. Segundo o QECR, a produção 

oral consiste numa atividade em que o falante “produz um texto oral que é recebido por 

um auditório de um ou mais ouvintes” (QECR, 2001, p.90) enquanto que numa interação 

oral o participante “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” 

(QECR, 2001, p.112). 
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Por outro lado, Goméz ((2004) in Baptista (2016)) faz uma distinção entre 

expressão oral e interação oral. Segundo a autora, embora a expressão oral e interação 

oral sejam consideradas semelhantes a nível das competências que exigem, a primeira 

envolve a produção individual e em situação conversacional, enquanto a segunda 

apenas se refere a uma situação de diálogo.  

Partindo da investigação levada a cabo por Calsamiglia e Tusón (2002), Bagão 

(2017) refere que a produção oral pode possuir um só sentido e ser dirigida a um público 

– um monólogo - ou então ter mais do que um sentido, contando com a presença de 

dois locutores ou mais - um diálogo. Segundo o QECR (2001), na vida quotidiana a 

expressão oral toma lugar maioritariamente em situações dialogais, com prevalência 

para o monólogo. De acordo com Yule & Brown (1983, p.13): “in daily life in a literate 

culture, we use speech largely for the establishment and maintenance of human 

relationships (primarily interactional use)”. 

Devemos ainda ter em conta que podem ocorrer interações comunicativas 

simples de carácter mais informal, como é o exemplo de pedidos e saudações, ou mais 

elaboradas e formais, como por exemplo as que ocorrem em cerimónias e julgamentos. 

A oralidade pode igualmente possuir uma natureza transacional, se servir um 

propósito de transmissão de informação ou de troca de bens e serviços, ou uma 

natureza interacional/social, se com ela se pretender o estabelecimento de relações 

sociais entre indivíduos (Yule & Brown, 1983). Um exemplo da função transacional da 

oralidade é uma compra numa loja e da função interacional uma conversa entre dois 

amigos (Giovanni et al. (1996) in Prudêncio (2016)).  

Por último, o discurso oral pode ser planeado - previamente preparado - ou não 

planeado - proferido sem qualquer preparação (Harmer (2013) in Prudêncio (2016)).  

Entrando agora no domínio da interação oral, esta é caracterizada pela existência 

de um locutor e um alocutário que participam à vez na produção de mensagens e na 

elaboração de respostas. Desta forma, de acordo com Gadañon (2006), durante uma 

interação comunicativa o falante tem de ativar simultaneamente estratégias de 

produção e receção de informação. Bakhtin ((1979) in Calsamiglia (1994)), foi dos 
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primeiros a defender esta ideia, referindo a natureza dialógica da produção oral, que 

tem como fim a comunicação entre locutor e interlocutor. Baralo (2000) refere como 

por vezes, na interação oral, os participantes falam ao mesmo tempo e não alternam, 

necessariamente, a vez de falar - um fenómeno que é particularmente frequente em 

situações informais, quando os falantes estão próximos socialmente, na língua 

portuguesa e outras línguas românicas. Estes episódios tornam a participação no 

processo de produção e compreensão de enunciados que envolve a interação oral, 

complicada para os estudantes de Português Língua Estrangeira. 

Como foi anteriormente referido, é através do uso quotidiano que a interação 

oral desempenha uma função social. De facto, segundo Calsamiglia (1994, p. 3), a vida 

social desenrola-se através desta forma de comunicação: “La comunicación oral es el eje 

de la vida social de toda comunidade”. A expressão oral também tem uma natureza 

interativa/social, pois a comunicação  baseia-se na construção conjunta do sentido do 

discurso: “La conversación, como tal, sólo se produce a partir del intercambio” 

(Gadañon, 2006, p.382). Segundo Prudêncio (2016, p.3): “a EO consiste num processo 

interativo de construção de significado, que inclui a produção e a receção de mensagens 

por dois ou mais interlocutores de forma imediata e espontânea”. De acordo com 

Baptista (2016), este processo dá-se através dos vários ajustes no discurso realizados 

entre os falantes. O discurso oral é constituído por input e output. O primeiro traduz a 

informação que é recebida pelo interlocutor ou interlocutores e o segundo constitui a 

informação que é emitida pelo locutor (Gadañon, 2006). Na comunicação, procura-se 

uma coesão e coerência entre input e output. 

Deve haver coerência (o discurso deve estar adequado a cada situação de 

comunicação específica) e coesão (bom uso dos conetores que vão unindo as 

diversas partes de um texto oral) entre ambos mas, para isso, é necessário 

haver um intercâmbio de ideias entre dois indivíduos (Pinheiro, 2017, p.24).  

 

A compreensão desempenha um papel muito importante para que se verifique 

este “intercâmbio de ideias” e para que haja efetivamente comunicação. Com efeito, o 

falante depende da compreensão oral para poder comunicar eficazmente, adaptando 
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corretamente o seu discurso, ou seja respondendo de forma adequada ao seu 

interlocutor. Se um dos interlocutores não conseguir compreender o que o outro lhe diz 

não poderá haver resposta adequada e, portanto, não haverá interação. 

La expresión oral constituye una destreza o habilidad de comunicación que no 

tiene sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y la interpretación de 

lo escuchado. La expresión oral implica la interacción y la bidireccionalidad, en 

un contexto compartido, y en una situación en la que se deben negociar los 

significados (Baralo, 2000, p.164). 

 

No mesmo sentido, Kim ((2002) in Vandergrift (2004)), menciona como o aluno 

precisa de desenvolver a sua compreensão oral para poder compreender os discursos 

orais na língua alvo e interagir com falantes nativos. Por essa razão, segundo Gadañon 

(2006, p.387): “hay que hacer consciente a los alunos de que lo que se va a decir está 

directamente condicionado por lo que acaba de codificar (linguisticamente o no) 

nuestro interlocutor”. Isto é, a produção oral ocorre por uma necessidade de dar 

resposta à compreensão, o que torna o processo de compreensão oral uma condição 

para que a comunicação aconteça. 

Segundo Yule & Brown (1983), a espontaneidade é uma marca da oralidade que 

acontece nas situações reais de comunicação, uma vez que o locutor e o interlocutor 

partilham o mesmo tempo e espaço. Muitas das dificuldades dos alunos perante a 

expressão oral advêm desta característica, que não permite a preparação do discurso e 

em que o processo mental da enunciação coincide muitas vezes com o seu resultado, 

tendo o participante que proceder a estratégias de improvisação (Chafe (1982) in 

Calsamiglia (1994)). Dito de outro modo, durante a produção oral, o locutor está, nas 

situações mais prototípicas, a produzir um texto sem o ter podido preparar. Pensa e fala 

em simultâneo, o que se torna, por vezes, bem difícil. 

Este carácter imediato e espontâneo da comunicação oral implica também, 

muitas vezes, a presença de atos indiretos subentendidos, cujos significados são 

adquiridos através de inferências. Nas interações orais, pode ser o próprio interlocutor 
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a inferir algo ou ser o locutor a deixar passar alguma pista para a interpretação 

(Calsamiglia (1994) & Baralo (2000)). Yule & Brown (1983) refere que devido aos falantes 

partilharem o mesmo espaço e tempo, não há grande preocupação com a explicação de 

alguns termos uma vez que estes podem ser entendidos através do contexto. 

À semelhança da expressão escrita, a expressão oral consiste numa competência 

produtiva, já que tem como finalidade a construção de um discurso (Baralo, 2000). Este 

último pode ser definido como uma escolha de elementos linguísticos tendo em conta 

um objetivo comunicativo. Além disso, segundo Calsamiglia (1994), tanto o discurso oral 

como o escrito estão dependentes do contexto cultural e social que os envolve. De 

acordo com Gadañon (2006), na expressão oral não só o discurso linguístico é 

importante para construir o sentido como também outros elementos extralinguísticos 

desempenham um papel importante para alcançar esse fim. Como elementos 

linguísticos refere-se à língua na sua forma – a gramática, o léxico, a sintaxe, semântica, 

e a fonologia (Bordón, 2006) - enquanto os elementos extralinguísticos constituem a 

situação da conversa, o seu tema, a relação entre os intervenientes e outros aspetos 

socioculturais (Yule & Brown, 1983). De facto, o contexto sociocultural da expressão oral 

bem como o tema, determinam o tipo de interação que tomará lugar (Calsamiglia, 

1994). A relação entre os falantes; a proximidade que possuem um com o outro; a idade 

dos intervenientes; o seu envolvimento na conversa; e os conhecimentos partilhados 

entre os dois determinam as características da conversa oral, implicando a utilização de 

determinadas estruturas. Segundo Yule & Brown (1983), também o paralinguístico, ou 

seja, os gestos, a linguagem corporal, o contacto visual, as expressões faciais e a 

proximidade física, desempenham um importante papel para a construção da 

mensagem oral.  

De facto, segundo muitas opiniões, a interação oral constitui a competência mais 

complexa a ser desenvolvida na aprendizagem de línguas (Kalan, 2006) uma vez que 

envolve a utilização de várias capacidades e saberes. Baralo (2000, p.168) refere que a 

interação oral implica “una serie de habilidades”. Isto significa que, para poder 

comunicar oralmente, o aluno tem de desenvolver outras competências linguísticas, 

nomeadamente lexical, gramatical, pragmática, por exemplo. Segundo Gadañon (2006, 
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p.380): “Para dominar una lengua un hablante debe ser competente no solo 

linguisticamente sino también comunicativamente- lo que implica, además de los 

conocimientos linguísticos, los sociolinguísticos, estratégicos y discursivos- y 

culturalmente”. 

Por um lado, o falante deve possuir um bom conhecimento do funcionamento 

da língua. Baralo (2000) refere como o nível de conhecimento que o falante tem sobre 

a gramática e o léxico da língua alvo determina a sua interpretação oral. Da mesma 

forma, Oliveira (2012, p.21) refere a importância de o discurso ser gramaticalmente 

correto: “o aperfeiçoamento das produções orais e escritas tem por base a correção 

linguística”. Inclusive Bygate ((1987) in Oliveira (2012)), indica que o exercício da 

competência oral não poderá desenrolar-se sem um conhecimento linguístico 

estruturado da língua alvo. Ou seja, aqueles alunos que ainda não o possuem, por se 

encontrarem num nível de proficiência baixo da língua, não conseguirão interagir 

oralmente. Kalan (2006), assinala igualmente como a falta de recursos linguísticos leva 

a que os alunos se sintam desmotivados e pouco confiantes para participar oralmente 

na sala de aula, constituindo um obstáculo para o desenvolvimento da sua produção 

oral.  

Por outro lado o interveniente no diálogo oral tem que adequar o seu discurso 

ao contexto da comunicação. Segundo Oliveira (2012, p.22), para haver um ato de 

produção oral efetivo, o aluno precisa de “produzir a língua corretamente e comunicar 

inteligivelmente ao mesmo tempo”. Pinheiro (2017) refere também como a situação 

comunicativa possui um contexto, tema e significado específico que têm de ser tidos em 

conta. De igual forma, é importante que haja um conhecimento da realidade da qual se 

fala, partilhado por todos os intervenientes, a que Calsamiglia (1994, p.6) chama 

“marcos de referencia socioculturales presentes en la mente del hablante –– los scripts, 

Shank y Abelson, 1977 ––; la enciclopedia o acumulación de saber sobre la realidade”. 

Desta forma, “El mundo situacional y cognitivo forma parte y es condición del desarrollo 

comunicativo de la conversación” (Calsamiglia,1994, p.6). Ou seja, o contexto que 

envolve o ato da comunicação e o conhecimento partilhado da realidade influenciam a 

interação oral e tornam a comunicação possível. 
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Desta forma, na interação oral são ativados complexos processos de 

compreensão/comunicação, cujos objetivos são “reconhecer, antecipar, inferir, reter, 

interpretar e selecionar” (Pinheiro, 2017, p.22) e em que são combinados diversos 

conhecimentos. Eles levam à ativação de memórias a curto e longo prazo que 

correspondem, respetivamente, ao “discurso que acabamos de escutar” e aos 

“conhecimentos de gramática que possuímos, ao conhecimento léxico e ao próprio 

conhecimento do mundo” (Pinheiro, 2017, p.24).  

Em conclusão, na minha opinião, o aluno tem de dominar várias competências 

linguísticas de forma a conseguir interagir oralmente, em especial a pragmática. Para 

atingir uma fluência razoável, este tem de conseguir compreender informações 

subentendidas no contexto da comunicação. É isso que verdadeiramente aproxima as 

capacidades orais de um estudante de LE das de um falante nativo. 

 

1.2. A abordagem comunicativa na aprendizagem de uma LE – 

Aprender com o auxílio do contexto 

Recentemente, desde os anos 70 do século XX, tem sido valorizada uma 

aquisição de vocabulário e do significado na aula de língua estrangeira, feita através da 

sua inserção num contexto. Este método advém de uma abordagem comunicativa da 

aprendizagem das línguas, em que é dada mais importância à transmissão de 

conhecimentos sobre os usos reais da língua do que acontecia anteriormente, quando 

o ensino se focava no tratamento de saberes retirados de gramáticas, que revelam uma 

visão abstrata sobre a língua (Almeida, 2019).  

Segundo Wright (2010), a concessão de informações contextualizadas aos alunos 

possibilita uma maior autonomia no processo de aquisição de vocabulário, já que com 

o auxílio destes recursos, é estimulado um à-vontade na pesquisa individual de 

significados, sendo esta uma capacidade essencial a desenvolver no processo de 

aprendizagem de uma língua estrangeira e no desenvolvimento da competência 

comunicativa. 

Almeida (2019), retomando vários autores clássicos, define a pragmática como o 
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estudo dos usos reais que se fazem de uma língua, ou seja aquilo que se refere à sua 

função comunicativa.  

Bardovi-Harlig (1996) refere que é comum encontrar alunos com poucos 

conhecimentos sobre a pragmática de uma língua estrangeira, independentemente do 

conhecimento gramatical que detenham sobre a língua alvo. A autora acredita que este 

problema advém em parte de uma falta de input da língua alvo, ou então do contacto 

com um input de má qualidade, considerado pouco fidedigno e diversificado.  

Na sua investigação, defende-se a ideia de que a sala de aula pode constituir uma 

importante fonte de input, devido a muitos alunos não contactarem de outra forma com 

a língua estudada, consistindo, para vários deles, no único momento de exposição 

linguística. Desta maneira, cabe ao professor possibilitar o desenvolvimento da 

competência pragmática dos seus alunos, ao conceder-lhes um input pragmático 

relevante. Al Azri & Al-Rashdi (2014, p.250) referem o trabalho de Richards (2001) 

afirmando: “the language which the learners are engaged with in classroom, must 

represent the language used in the real world”. Para ser considerado relevante, o input 

deve responder aos usos que os alunos irão fazer da língua estudada, respeitar o seu 

nível de aprendizagem e estimular a sua atenção.  

Segundo Bardovi-Harlig (1996), a competência pragmática não é algo que possa 

ser ensinado aos alunos mas antes estimulado neles. Também Almeida (2019, p.26) 

defende esta ideia de que a pragmática pode ser lecionada de forma implícita: “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”.  

Reber (1989, p.233) define a aprendizagem implícita como um conceito em que 

“abstract, representative knowledge of the stimulus environment is acquired, held, and 

used to control behavior”. Assim, no processo de aquisição desta competência pelos 

alunos, é apenas chamada a sua atenção para a existência de uma realidade pragmática, 

e é da sua responsabilidade o posterior desenvolvimento autónomo desta capacidade. 

Ela é adquirida através da análise de discursos reais, ou seja da atenção a formas de 

dizer algo na língua estudada. Através deste trabalho de observação, o aluno adquire 
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conhecimentos pragmáticos, a utilizar em futuros momentos de comunicação real com 

falantes nativos dessa mesma língua.  

By increasing pragmatic awareness we mean a variety of things -- we hope to 

help learners listen to interactions, to watch for reactions, to consider what 

may result from one choice of words over another. … A focus on pragmatics in 

the classroom also offers learners tools to interpret and to respond to a variety 

of speech acts when they are addressed to them (Bardovi-Harlig, 1996, p.11).  

 

A competência pragmática tem como objetivo a comunicação eficaz entre 

falantes nativos e aprendizes de uma língua estrangeira, ultrapassando obstáculos 

culturais, segundo Bardovi-Harlig (1996, p.12): 

Addressing pragmatics as part of language pedagogy empowers students to 

experience and experiment with the language, using the language class as an 

opportunity for learners to expand their communication across cultural 

boundaries and to thereby participate in the very purpose of language, which 

is communication.  

 

Segundo Almeida (2019), a competência pragmática e a competência 

comunicativa estão interligadas, já que os conhecimentos pragmáticos só são 

alcançados através da comunicação e por sua vez, a competência comunicativa só é 

desenvolvida através da aquisição destes conhecimentos. Por outras palavras, o aluno 

aprende a comunicar através dos conhecimentos que adquire com a exposição que teve 

ao input e com a prática da produção linguística. Isto deve-se ao facto de o contacto com 

o input estimular a expressão linguística e esta última levar à necessidade de mais 

exposição com a língua. 

Segundo Nunan ((1989) in Xavier (2014, p.18)) “the most effective way to 

develop a particular skill is to rehearse that skill in class”. Assim, uma abordagem 

comunicativa do processo de ensino-aprendizagem facilitará as futuras interações 

linguísticas dos alunos no uso da língua alvo fora do contexto escolar. Na sala de aula, o 

aluno obtém conhecimento dos contextos de utilização de determinado vocabulário que 
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são desde logo aplicados numa primeira interação comunicativa. Não basta o aluno 

conhecer o significado de um vocábulo mas também é preciso conseguir aplicá-lo 

eficazmente em vários contextos, pois isso sim é comunicar.  

Desta forma, o estudo da pragmática tem sempre em conta o contexto em que 

se desenrola a comunicação (Almeida, 2019). Numa situação comunicativa, há aspetos 

sociais e culturais que determinam os usos que se fazem da língua. Referindo-se à 

investigação de Ishihara (2010), Almeida (2019) define a pragmática como o estudo do 

uso da língua em contextos culturais e respeito das normas sociais. Uma interação 

linguística entre falantes nativos de PE, decorre em todos os casos num contexto 

específico. Mesmo antes do ato de comunicação em si, entre o locutor e interlocutor 

estão pré-estabelecidas relações sociais e aspetos culturais que determinam o discurso 

utilizado por ambos.  

A competência pragmática permite aos alunos adaptarem o seu discurso aos 

contextos com que se deparam numa interação comunicativa com falantes nativos e 

melhorar a sua compreensão. O ato de comunicar implica uma constante interpretação 

de informações na sua maior parte implícitas, através de fatores não só linguísticos 

como extralinguísticos que o acompanham. Segundo Ishihara ((2010) in Almeida (2019, 

p.25)): “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”. 

O discurso está dependente do contexto social que o gera na situação 

comunicativa, ou seja, das relações sociais entre locutor e interlocutor e da proximidade 

ou distância entre os dois. Além disso, o diálogo é influenciado pelo contexto cultural 

em que os intervenientes se inserem. Numa situação comunicativa entre falantes 

nativos de português, há sempre alguma referência inconsciente à sua cultura. Segundo 

Almeida (2019), língua e cultura são noções inseparáveis, a língua faz parte da cultura 

assim como a cultura é uma parte constituinte desta. É através do domínio dos usos de 

que os falantes nativos fazem da língua estudada, ou seja da língua real falada, que o 

aluno se sente integrado na cultura dessa mesma língua (Almeida, 2019). De acordo com 

Carvalho (1993), é necessário conhecer a cultura da língua alvo para verdadeiramente 
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comunicar nessa língua. Para se falar uma língua estrangeira, não basta interiorizar 

aspetos sintáticos, morfológicos, fonológicos e semânticos mas são cruciais também 

aspetos socio-culturais (Carvalho, 1993).  

A cultura de uma língua não consiste apenas em aspetos como a história do país, 

arte e música mas também é constituída por uma forma de ver o mundo, por outras 

palavras, um conjunto de comportamentos e valores (Selfridge & Sokolik (1975); French 

& Bell (1979) in Bizarro (2014)). Ora o objetivo de uma aprendizagem eficaz de uma 

língua estrangeira é que os alunos adquiram a forma de pensar dos seus falantes nativos, 

ou seja, quando falam a língua alvo, pensam como eles, ou compreendem a forma como 

os nativos pensam. Ao permitir que os alunos acedam a uma cultura diferente, fomenta-

se neles uma competência intercultural que acompanha a competência comunicativa. 

Segundo Branco (2011), é preciso haver interação entre culturas para o 

desenvolvimento desta competência, o que os estudantes conseguem obter numa aula 

de línguas, já que não aprendem só uma língua estrangeira mas também a sua cultura. 

Como se pode comprovar pela definição de interculturalidade, que constitui “a 

interacção entre várias identidades culturais, pertençam elas à mesma nacionalidade ou 

não, permitindo o enriquecimento mútuo” (Branco, 2011, p. 28). E também pela 

definição de comunicador intercultural por Byram ((2008) in Branco (2011, p.36)): 

“aquele que conhece uma ou mais culturas e identidades culturais, relacionando-se com 

pessoas de diferentes culturas, com o ambiente e que consegue ultrapassar os 

obstáculos inerentes à diferença num encontro intercultural”. Isto é, ao abrir-se a outras 

culturas que não a sua, o aluno aprende a respeitar e a conviver com diferenças (Bizarro, 

2014). A aplicação da educação cultural numa aula de língua estrangeira passa desta 

forma pela promoção de um contacto entre culturas, tendo em conta uma visão 

heterogénea sobre as identidades culturais, eliminando estereótipos (Byram, Gribkova 

& Starkey, 2002). Resumindo, a competência intercultural “is communication on the 

basis of respect for individuals and equality of human rights as the democratic basis for 

social interaction” (Byram et al., 2002, p.9). Através dos esforços de uma modalidade 

intercultural na aprendizagem de uma língua estrangeira, o aluno torna-se assim um ser 

intercultural, que sabe interagir com falantes de várias culturas.  
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Neste trabalho de investigação, sugere-se a utilização de materiais autênticos ou 

pedagógicos como fontes de input pragmático, com vista a aplicar uma abordagem 

comunicativa no ensino de uma língua estrangeira, que por sua vez permite uma 

assimilação de significados através de informações contextualizadas.  

Sem a abordagem pragmática sugerida, os falantes poderão ser inadequados 

quando se dirigem aos outros, sobretudo a nativos e essa inadequação pode ser fonte 

de mal entendidos e até de situações bastante críticas. 

 

1.2.1. Os materiais autênticos vs materiais pedagógicos 

Segundo Silva (2015) e Andrijevic (2010), os materiais autênticos são marcas da 

realidade linguística e socio-cultural dos falantes nativos da língua alvo, presentes no 

seu quotidiano. Eles respeitam a autenticidade da língua a aprender na aula, e 

possibilitam a sua exposição aos alunos, ou seja, promovem um contacto direto e por 

essa razão, o mais benéfico a ter com ela. Segundo Al Azri & Al-Rashdi (2014, p.249): 

“Those authors who support the use of authentic material have one idea in common: 

'exposure', or in other words, the benefit students get from being exposed to the 

language in authentic materials”. 

São exemplos destes recursos: programas de televisão e rádio, cinema, textos 

literários, publicidade, imagens, gravações de conversas, entrevistas, e até mesmo 

folhetos de supermercados e talões de compras. Ronda (2005) divide estes recursos nas 

seguintes categorias: materiais reais em formato imagem (imagens fixas e materiais 

audiovisuais), escritos, áudio e objetos da vida quotidiana. Vários autores descrevem 

estes recursos como materiais produzidos por nativos com o intuito de serem utilizados 

pelos mesmos, não tendo em vista a realização de qualquer propósito pedagógico. 

Assim, Nunan (1999) define estes materiais como “spoken or written materials, which 

are not intended for use in teaching” (citado em Al Azri & Al-Rashdi, 2014, p.250). 

Também M. García Arreza et al. (1994) desenvolve estas ideias classificando-os como 

“las muestras del lenguaje, ya sean orales o escritas, que, en su origen, fueron 

producidas para la comunicación entre hablantes nativos en un contexto no docente” 

(citado em Cancelas y Ouviña, 1998, p.392). 
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Este excerto evidencia uma importante característica dos materiais autênticos, a 

de desempenharem uma função social na comunidade linguística onde surgiram, 

essencial num contacto quotidiano entre falantes nativos (Andrijevic (2010) & Coelho 

(2011)). Ou seja, constituem exemplos de interações reais, tendo como finalidade 

cumprir determinados propósitos comunicativos (Silva, 2015).  

No entanto, para serem considerados materiais didáticos, têm de proporcionar 

uma adaptação pedagógica. Nem todos os materiais reais poderão proporcionar a 

realização de uma ação em aula, “no se trata sólo de que los textos sean interesantes y 

comprensibles sino que proporcionen un estímulo para algún tipo de acción” 

(Andrijevic, 2010, p.160). É essencial que estes recursos respeitem os interesses, 

necessidades e características dos alunos, e que permitam o exercício de competências 

linguísticas pelos estudantes. Por essa razão, a seleção destes recursos tem de passar 

por uma cuidadosa análise pelo professor, para que sejam atingidos os objetivos 

didáticos esperados. Contudo, é de igual importância o professor ter em conta o tipo de 

atividades que leva a cabo através da utilização destes recursos e a atitude com que as 

apresenta e orienta. Não basta que os materiais utilizados sejam autênticos, mas 

também que as atividades efetuadas através deles respeitem essa mesma veracidade e 

semelhança com o mundo real, durante todo o processo.   

O professor deverá sempre apresentar e utilizar os materiais autênticos com 

um propósito claro, com um objectivo pedagógico bem definido, facilitando 

assim a sua introdução na sala de aula, emprestando também autenticidade ao 

seu envolvimento com os alunos e com os objectivos didácticos que se 

pretendem alcançar com a sua utilização. (Coelho, 2011, p.18). 

 

Também Al Azri & Al-Rashdi (2014, p.252) sobre este tópico, acrescentam 

“Teachers must be aware that they can only benefit from the use of authentic materials, 

on one condition: that is, if they are used in the classroom in the same context that they 

were designed for, in the real world”. 

Este tipo de materiais didáticos opõe-se aos recursos que são produzidos para 

desempenhar determinados propósitos pedagógicos. Isto é, materiais criados num 
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contexto educativo, simplesmente para servir um fim linguístico e ilustrar um tema do 

currículo escolar. Andrijevic (2010) refere como está frequentemente associada a estes 

recursos a representação de uma fação irreal da língua a ser estudada, que se afasta 

daquela que é falada em contextos reais, fora da sala aula, pelos seus nativos. Ao 

demonstrarem um determinado ponto linguístico, estes materiais tendem a possuir 

estruturas frásicas repetitivas e perfeitas, retirando naturalidade à língua que está a ser 

evidenciada. O foco destes materiais encontra-se em transmitir determinadas 

estruturas feitas e imutáveis aos alunos, deixando em segundo plano uma preocupação 

com a transmissão dos usos reais que se fazem da língua. Mais ainda, Xavier (2014) 

refere como os materiais pedagógicos produzidos em grande escala se afastam das 

necessidades e características específicas de uma turma de LE, mostrando-se 

direcionados para um público em geral, idealizado e talvez inexistente na prática. 

Na investigação teórica realizada em torno deste tema, surgem alguns autores 

que se opõem à utilização dos materiais autênticos na aula de língua estrangeira, 

defendendo haver demasiadas desvantagens associadas ao uso destes recursos. 

Algumas das desvantagens referidas são a agramaticalidade de certas sequências, a 

complexidade do vocabulário e das estruturas sintáticas e o facto de se mostrarem “too 

culturally biased” (Martinez (2002) citado em Al Azri & Al-Rashdi, (2014, p.252)). 

Contudo, a maioria que constitui a voz crítica comprovou tratar-se de uma das melhores 

formas de aplicar uma abordagem comunicativa no ensino, permitindo um melhor 

aproveitamento escolar dos alunos e uma aprendizagem centrada nos usos reais que os 

alunos irão fazer da língua. De igual forma não é menor o prejuízo de se aprender um 

registo demasiado ideal e vigiado de língua que nenhum utilizador use no dia a dia.  

Quanto aos materiais pedagógicos, também surgem vozes que defendem ser 

possível proceder-se a uma adaptação mais real deste recurso, que compõe uma 

importante fonte de input no ensino de línguas. Se os materiais didáticos, como o 

exemplo dos manuais escolares, retratassem uma versão real da língua estudada, com 

a variação típica que todas as línguas comportam, poderiam consistir talvez nos 

melhores recursos para o desenvolvimento da competência pragmática nas aulas de LE. 

Quanto às vantagens a que estariam associadas estas adaptações pode referir-se o facto 
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de elas constituírem um material reconhecido, possibilitando uma reprodução em 

massa, podendo servir as necessidades de inúmeros alunos de língua estrangeira. 

Segundo Bardovi-Harlig (1996, p.13): “The point of having pragmatically accurate 

materials is to have classroom materials which are easily accessible and high prestige 

sources, representing authentic interaction”. Mas isto implicaria que os manuais de 

grandes tiragens incluíssem amostras de diferentes variedades diatópicas, diastráticas e 

diafásicas da língua, com propostas de abordagens pragmáticas e não estritamente 

gramaticais. Assim, os alunos estariam perante um input rico e variado, que é o que não 

acontece na maior parte dos manuais, onde a língua apresentada é apenas a da 

variedade padrão escrita.  

Em conclusão, a opinião crítica leva a crer que a utilização equilibrada de 

recursos pedagógicos mais tradicionais e autênticos (Richards, 2001), poderia colmatar 

as desvantagens associadas a ambos os tipos de materiais e assim promover um melhor 

aproveitamento das suas qualidades como input para uma aprendizagem comunicativa 

das línguas. 

  

1.2.2. Os materiais autênticos como fonte de input pragmático - as imagens  

1.2.2.1. Contexto real de comunicação 

 Carvalho (1993) defende que os materiais autênticos contextualizam a língua 

alvo, traduzindo uma realidade pragmática que integra a comunicação. Segundo 

Richards (2001) eles permitem que a língua aprendida na sala de aula se assemelhe 

àquela que é falada na vida real. De igual forma, Kelly, Kelly, Offner & Orland (2002) 

afirmam: “When used effectively, authentic materials help bring the real world into the 

classroom”. 

Ora Wright (2010) alega que as imagens, ao atuar como materiais autênticos, 

podem ser utilizadas nas aulas de língua para representar a realidade. Segundo o autor, 

as imagens e a discussão que se realiza à volta delas criam um “evento” na sala de aula. 

De um momento para o outro, há uma realidade que é transportada para esse lugar e 

os próprios alunos sentem-se transportados para uma situação concreta que se 

assemelha a um contexto real de comunicação. É nesse contexto que a comunicação na 
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sala de aula terá lugar, um contexto completo e produtivo para a interação.  

Observando as imagens, o aluno procede à interpretação da informação com que 

contacta tal como aconteceria numa situação real de comunicação. Ora se o aluno 

entende o contexto das imagens, ele compreenderá, com mais facilidade, o significado 

da linguagem que está associada a ele: “The use of suitable pictures in the introduction 

of language can speed the process by which students assimilate meaning” (Wright, 2010, 

p.138). Desta maneira, através das imagens, os alunos podem adquirir estruturas 

frásicas, gramaticais e novo vocabulário de forma mais eficaz, ou então veem reforçados 

conhecimentos anteriormente adquiridos. 

 

1.2.2.2. Função comunicativa 

 Devido à sua natureza comunicativa, os materiais autênticos permitem o 

desenvolvimento das competências da compreensão e produção oral pelos alunos 

(Carvalho,1993). Estes recursos possibilitam a produção linguística devido ao facto de 

despertarem a atenção dos alunos e de os motivarem, o que os leva a participar e a 

interagir com a restante turma. De facto, os materiais autênticos são por sua natureza 

motivadores e interessantes (Richards, 2001), concedendo um carácter dinâmico às 

aulas de língua. Segundo Kelly et al. (2002) eles constituem um bom contributo para o 

ensino-aprendizagem de línguas “by enlivening the class and creating a more positive 

attitude toward learning”. Os discentes sentem-se motivados devido à autenticidade 

destes materiais, que lhes dá a sensação de estarem a aprender uma versão autêntica 

da língua alvo e não artificial, ou seja, estão a adquirir conhecimentos linguísticos que 

realmente vão utilizar em futuras interações na língua estudada (Kilickaya, 2004). 

the use of authentic texts is now considered to be one way of maintaining or 

increasing students’ motivation for learning. They give the learner the feeling 

that he or she is learning the ‘real’ language; that they are in touch with a living 

entity, the target language as it is used by the community which speaks it 

(Guariento & Morley, 2001, p.347). 

 

Resumindo, o facto de estes materiais serem, geralmente, atrativos e de 
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qualidade, motiva os alunos para a participação, mais do que se forem expostos, apenas, 

a materiais tradicionais como os livros de textos. 

Às imagens também está associado um papel de agente motivador. Elas têm o 

poder de provocar interesse nos alunos e assim suscitar neles um sentido de propósito 

para a comunicação. Desta forma, os alunos recebem o empurrão de que precisam para 

a realização de uma atividade de produção oral, ou escrita. Tal como numa situação real 

de comunicação, o falante comunica com o interveniente porque tem em vista uma 

finalidade. Este sentido de propósito é essencial para que se proceda à comunicação e 

sem ele, ela jamais tomaria lugar, “in normal life we must want to cross a gap in order 

to bother to communicate. In other words, there must be a reason which we care about” 

(Wright, 2010, p.7). Ou seja, o aluno tem de ser estimulado para participar, por outras 

palavras, sentir vontade de comunicar. A participação do aluno será estimulada se ele 

possuir uma referência para a sua produção, algo que suscite o seu interesse e o deixe 

numa posição confortável para interagir.  

 

1.2.2.3. Contexto cultural e social 

De acordo com Carvalho (1993) os materiais autênticos transmitem aspetos 

culturais e relativos às relações sociais através dos seus temas e características. De 

acordo com Sherman (2003) os recursos reais constituem “a window into culture” 

(citado em Al Azri & Al-Rashdi, 2014, p.252). Eles transmitem um modo de pensar e agir 

de uma comunidade linguística, refletindo, por exemplo, aspetos socioeconómicos e 

regionais do país dessa língua (Nostrand (1989) in Silva (2015)). Deveras, os materiais 

autênticos “son muy adecuados para trabajar los aspetos socioculturales de la lengua. 

Estos acercan la lengua y la cultura al alumno“ (Cancelas & Ouviña, 1998, p.393). 

Segundo Wright (2010, p.136), as imagens podem representar aspetos culturais 

específicos que não poderiam ser traduzidos por meio da comunicação verbal pelo 

professor, uma vez que os elementos visuais “illustrated the general idea and forms of 

an object or action which are particular to a culture”.  

Almeida (2019) acrescenta que as imagens representam uma forma de trazer um 

pouco da cultura da língua que o aluno está a estudar para a aula e dessa forma 
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desenvolver a competência intercultural dos alunos. De acordo com Kilickaya (2004), o 

professor de línguas pode proceder ao ensino eficaz da cultura da língua de estudo 

através do uso de materiais autênticos, desde que tenha cuidado com a generalização 

de estereótipos, defendendo uma visão heterogénea e não uniforme da cultura. Assim, 

poderá tomar lugar na aula de língua estrangeira a aprendizagem de uma competência 

intercultural pelos estudantes, já que: 

Ser-se intercultural significa ter-se adquirido competências de interacção e 

reflexão, assim como de análise relativamente a essa interacção. Desta análise, 

nasce a capacidade de se relativizarem dados estereotipados que possam 

impedir a comunicação. Também inclui a necessidade de mediação entre os 

dois falantes intervenientes para que as identidades culturais, sociais e políticas 

de ambos não se imiscuam como obstáculos na comunicação (Barrocas (2008) 

in Branco (2011, p.36)).  

 

1.3. Vantagens da utilização de imagens no ensino de PLE no nível A1 

As imagens têm vindo a ser utilizadas desde há algum tempo na aprendizagem 

de uma língua estrangeira, sendo reconhecida a relevância do seu tratamento em sala 

de aula. No entanto, ainda há muito a ser feito para que se verifique um melhor 

aproveitamento deste recurso no ensino. Segundo Foncubierta (2013), continua a haver 

um uso mais frequente de input escrito do que de um input visual nas aulas de língua 

estrangeira. Sem deixar de conceder a devida relevância ao uso de input escrito, o autor 

defende que se deve procurar uma maior utilização do input visual nas aulas de língua 

estrangeira, pois os estudantes podem beneficiar imensamente da utilização das 

imagens.  

De acordo com Lencastre & Chaves (2003), os recursos visuais têm vindo a ser 

utilizados na sala de aula, acompanhando textos literários, servindo como ilustrações ou 

então com o único intuito de motivar os alunos. Desta forma, não há, segundo estes 

autores, um bom aproveitamento das potencialidades deste material didático, não 

passando ele, geralmente, de um simples acessório.  

Consequentemente, os mesmos autores pretendem que se instaure um “ensino 
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pela imagem” (Lencastre & Chaves, 2003, p.2101) e que se contrarie a utilização da 

imagem como uma simples distração. Ou seja, é preciso considerar a imagem como uma 

linguagem, permitindo que se dê lugar à comunicação através dela. Segundo Lencastre 

& Chaves (2003, p. 2101): “O ensino pela imagem é importante porque marca o 

reconhecimento da imagem já não apenas como um auxiliar que pode servir outras 

linguagens, mas enquanto linguagem específica, com valor próprio”. 

O professor tem de utilizar a imagem como instrumento da aprendizagem, 

possibilitando a comunicação através dela (Sánchez, 2009). Desta forma, deve proceder 

a uma alfabetização visual dos seus alunos, isto é, ajudá-los a interpretar imagens e a 

comunicar através delas. Conforme Lencastre & Chaves (2003, p. 2102): “A alfabetização 

visual deve ir no sentido de permitir ao aluno dominar uma linguagem e que ela sirva 

como elemento de comunicação”. 

A necessidade de verdadeiramente incluir a imagem no ensino de uma língua 

estrangeira torna-se mais evidente se refletirmos no quanto as imagens são utilizadas 

para estabelecer a comunicação no dia-a-dia dos alunos (Busto & Bedoya, 2009). De 

facto, a imagem tem um papel preponderante no mundo, como o conhecemos, sendo 

parte integrante do nosso quotidiano. Os recursos visuais encontram-se nos media, em 

publicidade e um pouco por todo o lado, exercendo algum tipo de influência em nós 

perante este nível de contacto diário. As imagens constituem um meio de expressão 

valioso, podendo, por vezes, traduzir melhor algumas informações, do que por via de 

meios linguísticos. Segundo Carvalho (2018, p.32) há mesmo “informações e modos de 

transmissão de conhecimento que funcionam melhor na comunicação visual e que têm 

de ser totalmente reconstituídos e reinventados quando passados para a linguagem 

verbal”. A mesma autora defende que o visual é um material rico no que concerne à 

transmissão de informação, podendo comunicar não só informações explícitas como 

implícitas. Marcelino ((2000) in Carvalho (2018)), refere ainda como os recursos 

pictográficos são mais eficazes a comover o público a que se dirigem do que a própria 

linguagem verbal. Contudo, todas as formas de comunicação apresentam falhas, e tal 

como acontece com o discurso verbal, também as imagens podem traduzir informações 

falsas (Carvalho, 2018). Mais ainda, a evolução dos meios de comunicação comprovou 
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o facto de a linguagem verbal ser o recurso mais adequado e eficaz para um uso 

quotidiano, acabando por ultrapassar as imagens e se tornar na forma de comunicação 

mais utilizada. Por essa razão, ainda hoje, as formas de comunicação linguísticas 

continuam a ser, de longe, mais utilizadas do que os meios visuais. O homem é um 

animal que fala e essa capacidade faz com que a linguagem verbal tenha um lugar 

destacado na comunicação humana. 

Mas como se dá este processo de interpretação de recursos visuais? A 

interpretação destes recursos faz-se de forma direta entre a sua observação e a 

transmissão de imagens mentais associadas a emoções evocadas no momento da 

visualização da imagem (Busto & Bedoya, 2009). Ou seja, as imagens permitem a 

evocação de emoções que levam à obtenção de imagens mentais e, consequentemente, 

ao seu reconhecimento. Foncubierta (2013), partindo dos estudos de Stevick (1986), 

define as imagens mentais como a interação entre o input visual e as informações 

armazenadas na memória do ser humano. Mais ainda, Foncubierta (2013) refere que as 

emoções desempenham um papel importante na interação entre estas duas 

componentes. De acordo com Busto & Bedoya (2009, p.2): “La importancia de la imagen 

en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera (LE) está relacionada con la 

capacidad humana para crear imágenes mentales a través de visualizaciones que 

atraigan nuestra atención, que nos estimulen, o nos provoquen emoción”. 

Assim, constituindo esta formação de representações mentais uma capacidade 

comum a todos os seres humanos, é possível comprovar a menor complexidade deste 

processo mental de reconhecimento relativamente àquele que ocorre na interpretação 

de um input linguístico, já que este implicaria o conhecimento de uma determinada 

língua. Segundo Foncubierta (2013): “La imagen, como la música, puede trascender los 

límites de los sistemas lingüísticos ya que permite una interpretación y comprensión que 

van más allá de la específica codificación lingüística de las lenguas”.  

De acordo com Busto & Bedoya (2009), a obtenção e reconhecimento de 

informação por meio de imagens também se apresenta como um processo mais eficaz 

do que aquele que se dá através da linguagem verbal, permitindo uma melhor 

assimilação da informação. Segundo Sánchez (2009), as informações obtidas de forma 
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visual permanecem na memória dos alunos de forma mais duradora do que aquelas que 

são obtidas através da audição e da leitura.  

La información recibida de forma visual es almacenada de forma más efectiva 

y duradera que la información leída o escuchada. Según Seymour y O´Connor, 

recordamos un 10% de lo que leemos, un 20% de lo que oímos, un 30% de lo 

que vemos y un 90% de lo que hacemos. (Sánchez, 2009, p.2). 

 

Isto acontece devido ao facto de os recursos visuais possibilitarem a formação 

de imagens na mente do leitor. Segundo Foncubierta (2013), baseando-se na 

investigação de Damásio (1994), as imagens mentais constituem representações dos 

nossos pensamentos. Isto significa que elas fazem parte do nosso discurso interior e por 

isso, antes de enunciarmos uma palavra, encontramos a sua representação visual na 

nossa mente. Por este motivo, só se conhece verdadeiramente algum conceito, ou por 

outras palavras, só se dá uma completa assimilação deste, se foi formada uma imagem 

do mesmo na mente do observador. As emoções desempenham um papel importante 

neste processo de aquisição de conhecimentos, já que possibilitam a formação de 

imagens mentais e, por essa razão, ajudam na memorização. Por conseguinte, ao 

provocarem o surgimento de emoções nos alunos, as imagens permitem uma melhor 

assimilação da informação. 

Por estas razões, as imagens podem assumir grandes vantagens numa utilização 

junto de alunos de Português Língua Estrangeira de nível inicial. Por um lado, elas 

permitem uma aquisição de significado mais simples e rápida, sem recurso a signos 

linguísticos, o que facilita o processo de aprendizagem. Carvalho (2018) referindo 

Marcelino (2000), explica como os recursos visuais constituem um instrumento de 

comunicação não-verbal que une o mundo inteiro, tornando possível a comunicação 

entre falantes de diferentes origens. Qualquer pessoa pode associar um significado a 

uma imagem, independentemente da sua nacionalidade. Assim, torna-se possível o 

entendimento em sala de aula sem o auxílio de uma língua franca ou da língua estudada. 

Por esta razão, este recurso será eficaz tanto numa turma uni-cultural como 

multicultural. Por outro lado, como as imagens permitem uma memorização eficaz de 
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conceitos, elas podem ajudar os alunos a adquirir vocabulário numa fase inicial da 

aprendizagem, em que o fraco conhecimento lexical constitui um grande obstáculo a 

uma fluência razoável na língua estrangeira.  

 

 1.4. Como aplicar imagens em exercícios de produção oral 

Como foi anteriormente referido, para que as imagens sejam bem aproveitadas 

em aula, é necessário promover a comunicação por meio destes recursos. Desta forma, 

passam a apresentar-se alguns cuidados a ter durante a realização de uma tarefa de 

expressão oral para que estes objetivos sejam cumpridos.  

O início da tarefa deve incluir uma cuidadosa pré-reflexão sobre as imagens. 

Segundo Lencastre & Chaves (2003), esta análise prévia dos recursos é constituída por 

uma primeira observação das imagens pelos alunos, seguida de um momento de diálogo 

entre alunos e professor sobre estes materiais. Este procedimento beneficiará a 

produção de exposições orais coesas e coerentes pelos alunos, num momento posterior 

da atividade.  

Na sua investigação, Lencastre & Chaves (2003) referem a importância da 

palavra, ou seja a orientação do professor num momento de desconstrução conjunta da 

imagem. Segundo Sánchez (2009), este aconselhamento consiste num trabalho de 

controlo pelo professor, por meio de comentários e questões. Mais ainda, Lencastre & 

Chaves (2003) referem-se ao trabalho de Bullaude (1969), mencionando que, no que se 

refere à interpretação das imagens, é importante que o professor instrua os alunos a 

focarem-se naquilo que é essencial no objeto visual e a abandonar o superficial. De 

acordo com Bullaude (1969) in Lencastre & Chaves (2003), as imagens possuem um 

núcleo semântico, ou seja, a parte com mais significado, sobre a qual deve incidir a 

leitura.  

No que se refere à planificação das tarefas de produção oral por meio de 

imagens, há algumas conceções que devem ser consideradas pelo professor de línguas, 

constituindo 3 pares antagónicos de tipologias sugeridas por Wright (2010). Em cada 

uma destas parelhas, a preferência por um tipo de atividade, em detrimento de outro, 

determina a prática da expressão oral que será realizada. De facto, o professor pode ter 
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vários objetivos em mente para a atividade de expressão oral que propõe aos alunos. 

Num primeiro aspeto, pode pretender uma execução livre da oralidade, por oposição a 

uma atividade de teor mais controlado. Já em outro âmbito, o professor pode optar por 

focalizar a atividade no domínio da forma; ou, por outro lado, constituir o significado a 

maior preocupação do exercício. Por último, o docente pode ainda escolher entre 

proporcionar um ambiente autêntico de comunicação ou, por outro lado, simular um 

contexto real de interação em aula. Desta forma, passo então a explicar de forma mais 

aprofundada estas opções a tomar na planificação de atividades de expressão oral. 

Wright (2010) dá conta de um primeiro par antagónico de atividades de 

produção oral com o recurso a imagens: as atividades de expressão livre ou, por 

oposição, as atividades de produção controlada. Nas tarefas de produção controlada, o 

professor limita a linguagem a usar no desenrolar da atividade e, por isso, há pouco 

espaço para uma exposição de carácter mais livre pelos alunos. O discurso dos 

estudantes é controlado pelo professor para que o propósito didático subjacente à 

tarefa seja alcançado. Por exemplo, pode ser intenção do professor rever algum 

vocabulário específico, ou temática gramatical em aula, orientando a participação dos 

alunos para o cumprimento desse objetivo. De forma geral, estas tarefas consistem em 

exercícios de repetição e interiorização de conceitos/estruturas. Já no que se refere às 

atividades de expressão livre, o professor possibilita um momento de exposição oral 

mais aberto, concedendo um tempo alargado ao aluno para se poder exprimir de forma 

pouco controlada. Como exemplos de atividades de produção livre pode referir-se os 

debates, discussões e conversas. 

O mesmo autor acrescenta a distinção entre atividades mecânicas e 

comunicativas. Segundo o autor, as atividades mecânicas consistem em tarefas em que 

é dada pouca importância ao significado em detrimento da correção gramatical e 

fonológica. Por essa razão consistem em atividades de teor objetivo em que os alunos 

são encorajados a utilizar as mesmas estruturas frásicas do professor. Como exemplo de 

uma tarefa mecânica pode referir-se um exercício em que o aluno deve usar um 

determinado tempo verbal para descrever ações representadas em imagens. Por outro 

lado, as atividades comunicativas são tarefas em que o foco reside no significado e por 
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essa razão apresentam um carácter subjetivo. Neste tipo de exercícios, o aluno é 

frequentemente incentivado a falar sobre as suas experiências e emoções. Como 

exemplo de uma tarefa comunicativa, o autor sugere que o docente apresente aos seus 

estudantes imagens de vários quadros, e que peça a opinião dos alunos sobre eles, 

perguntando-lhes se gostavam de comprar algum e, no caso de a resposta ser 

afirmativa, onde é que o colocariam e porquê. Segundo o autor: 

these teachers believe that the skill of writing and speaking fluently and 

extensively can only be built up by giving confidence, a sense of purpose, and 

an emphasis on meaning rather than on formal accuracy. Other teachers 

believe that fluency can only be built up by the students developing a firm and 

accurate grasp of a limited number of structures (Wright, 2010, p.68-69). 

 

Wright (2010) sugere ainda uma última classificação de atividades de produção 

oral entre tarefas manipuladas ou reais. Nas atividades manipuladas, são simuladas 

situações de comunicação autêntica em aula, ou seja, contextos em que o aluno se 

poderá ver numa futura utilização quotidiana da língua alvo. Um exemplo de uma 

atividade manipulada seria a prática de um diálogo num restaurante ou nas compras. 

Embora seja representado um contexto do quotidiano, se o aluno não encontrar uma 

boa razão para o desempenho da tarefa, perdendo o seu interesse, muitas vezes por 

haver uma aplicação artificial destes contextos nas aulas de língua, não pode tomar lugar 

uma interação real na aula. Já as atividades reais consistem em tarefas comunicativas 

em que se pretende estimular o interesse dos alunos, apenas pela temática que tratam. 

Os debates podem constituir um bom exemplo de uma atividade real, em que a escolha 

de temas interessantes e atuais atrai a atenção do aluno e estimula a sua participação, 

possibilitando uma situação de comunicação autêntica em aula. 

Podem ser feitas algumas reflexões acerca das escolhas realizadas entre uma das 

componentes de estes pares antagónicos. Em primeiro lugar, no que se refere à 

oposição entre atividades de expressão livre ou produção controlada e aquela que se 

estabelece entre tarefas mecânicas e comunicativas. Wright (2010) refere que para se 

conseguir uma aprendizagem eficaz de uma língua estrangeira, haverá mais benefícios 
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resultantes de práticas de carácter livre e comunicativas do que de práticas controladas 

e mecanizadas. Segundo o autor, a aceção mais popular entre os estudiosos defende 

que os alunos devem tentar realizar esforços de comunicação autónomos na língua 

estrangeira, desde um nível básico da aprendizagem, para que a sua competência oral 

seja bem desenvolvida. De acordo com o autor: “It is believed increasingly that the 

development of the general skill of speaking and writing (fluency) is more important 

than knowing about individual gramattical rules (accuracy)”, (Wright, 2010, p.20). 

Por esta razão, parece haver uma oposição entre atividades comunicativas e de 

produção controlada e, em alternativa, entre atividades mecânicas e de expressão livre. 

Contudo, o autor defende que esta pode constituir uma visão um pouco redutora sobre 

os tipos de atividades de expressão oral referidos. Assim sendo, é possível verificar-se a 

presença de atividades mecânicas que proporcionem uma exposição livre do aluno e 

atividades comunicativas que determinem o discurso que é utilizado. Ou seja, é possível 

haver atividades que permitam a utilização de ambas as práticas ditas opostas, sem que 

o emprego de uma delas se sobreponha à aplicabilidade da outra. Consoante o autor, o 

importante é que ambas constituem boas práticas para otimizar o uso do recurso visual 

na aula de LE. Por exemplo, numa tarefa de produção oral, o aluno pode comunicar, 

efetivamente, mas baseando o seu discurso no uso de uma determinada estrutura 

gramatical, restringindo-o. Segundo (Wright, 2010, p.20): “It is possible to combine the 

experience of using the language with an awareness of the contribution of a particular 

language form. In this sense such activities provide ´grammar practice´”. 

De facto, esta combinação de uma atividade comunicativa com uma tarefa de 

produção controlada pode revelar-se uma boa prática para as aulas de iniciação de 

língua estrangeira, em que os exercícios de produção oral de teor completamente 

aberto poderão constituir um desafio demasiado exigente para estes estudantes por 

ainda não possuírem bases linguísticas consistentes na língua alvo. Foi esta perspetiva 

que guiou a aplicação prática das imagens em exercícios de produção oral realizada 

neste trabalho de investigação. 

Por último, será importante ponderar a aplicabilidade da distinção entre tarefas 

de expressão oral reais ou simuladas. Ao longo deste enquadramento teórico, as 
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imagens foram tomadas como exemplos de materiais autênticos, pois, caso utilizadas 

corretamente, as suas propriedades intrínsecas garantem a conceção de um carácter 

real a atividades de expressão oral. Ou seja, a correta utilização de certos materiais 

poderá determinar a autenticidade que é concedida a uma atividade de produção oral, 

descartando nesta situação a possibilidade de optar por uma das tipologias. 
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2. O uso de imagens no desenvolvimento da expressão oral no 

ensino de PLE no nível A1 

2.1. Contexto institucional do estágio pedagógico e o ensino de 

Português 

O estágio pedagógico teve lugar na Universidade Corvinus em Budapeste, 

durante o 1º semestre do 2º ano do mestrado em Português Língua Segunda/ Língua 

Estrangeira da FLUP, mais especificamente no período de setembro a dezembro de 

2019, ao abrigo do programa Erasmus. A instituição com que trabalhei é uma das mais 

prestigiadas universidades de Economia, Gestão e Ciências Sociais em Budapeste, 

estabelecida no ano de 1920. A aprendizagem de línguas tem vindo a ser uma 

preocupação desta organização, disponibilizando a todos os seus estudantes, uma 

cadeira anual opcional em qualquer uma das línguas concedidas pela universidade, para 

o enriquecimento dos currículos académicos. Estes cursos livres de línguas 

disponibilizados pela Corvinus, são responsabilidade do seu centro de línguas, 

constituído por vários órgãos, um deles o centro de estudos portugueses coordenado 

pela professora Gabriela Sándor, leitora do Instituto Camões em Budapeste, única 

docente de PLE na universidade. A oferta de cursos de português língua estrangeira na 

universidade tem vindo a sofrer alterações todos os anos, variando no número de 

turmas e níveis de aprendizagem da língua disponíveis, conforme a procura pelos 

alunos. Embora esta constante irregularidade, o PLE tem marcado continuamente 

presença na universidade Corvinus, havendo sempre alunos interessados em aprender 

português, especialmente num nível de iniciação.  

No primeiro semestre do ano letivo de 2019/2020, no curso livre de língua 

portuguesa da universidade, os alunos podiam aprender português desde o nível A1 até 

ao B2+. Concretamente estavam disponíveis os seguintes cursos: Português Linguagem 

Económica para principiantes e Português Linguagem Económica nível intermédio que 

englobavam os níveis de A1 para hispanofalantes, A1 para falantes não românicos, B1 e 

B2+. Além de reunir alunos da universidade, o curso encontrava-se aberto ao público 
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em geral, mediante o pagamento de uma propina, devido a uma falta de interessados 

na comunidade universitária.  

O curso livre assumia um carácter ligado à linguagem económica, daí o seu nome, 

contudo não estava completamente voltado para um domínio específico da língua. 

Assimilava-se então a um curso normal de língua estrangeira mas tendo em conta as 

necessidades especiais dos seus estudantes. 

No que se refere ao meu trabalho de observação, este baseou-se no 

acompanhamento das duas turmas de nível A1 do curso livre de português, sendo uma 

delas destinada aos alunos hispanofalantes e a outra aos alunos falantes de línguas não 

românicas. A turma de A1 para estudantes falantes de língua não românica era um 

grupo maior, constituído por 16 alunos: 15 alunos da Corvinus e uma estudante exterior; 

enquanto a turma de A1 para hispanofalantes era apenas constituída por 11 alunos, 

sendo destes, 5 estudantes da Corvinus e 6 alunos exteriores. Também se verificaram 

diferenças quanto às nacionalidades e idades dos dois grupos. Ao passo que a turma de 

A1- falantes não românicos apresentava alunos um pouco mais novos, pertencentes 

maioritariamente ao início da faixa etária dos 20 anos, as idades dos alunos da turma de 

hispanofalantes compreendiam um intervalo entre os 25 e os 30 anos. O grupo de 

hispanofalantes possuía várias nacionalidades, desde alunos húngaros a estudantes da 

América do Sul e Central, mas pelo contrário o grupo de falantes não românicos possuía 

quase na sua totalidade alunos húngaros, com a exceção de uma aluna de nacionalidade 

chinesa. Embora o meu trabalho se tenha focado no acompanhamento das aulas para 

falantes de línguas não românicas, compondo 21 regências de 1h30, a observação de 

algumas aulas para hispanofalantes, no total 9 regências de 1h30, contribuiu para que 

obtivesse uma visão mais abrangente do que é o ensino de português nível A1 como 

língua estrangeira. De facto, foi possível contrapor um processo de aprendizagem do 

português por falantes não românicos ao de falantes de línguas românicas, neste caso 

em particular, hispanofalantes. Entre estas diferenças pôde-se verificar a utilização de 

um manual didático próprio para cada turma; a referência a vários falsos amigos na 

turma de falantes de espanhol, erros frequentes no uso do português pelos utilizadores 

desta língua; um maior nível de exigência na turma de hispanofalantes em relação à de 
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estudantes falantes de língua não-românica, permitindo avançar-se muito mais com a 

matéria e por último um maior auxílio do inglês nas aulas de A1 para falantes não 

românicos, por oposição às aulas de hispanofalantes, em que apenas ou quase só se 

recorria ao português. Também foi possível constatar por alto algumas diferenças a nível 

da realização de exercícios de expressão oral nos dois níveis. De referir, o facto de na 

turma de hispanofalantes ser mais frequente a prática desta competência, por também 

possuir um número mais reduzido de alunos. Com efeito, na turma havia um ambiente 

confortável e descontraído que ajudava ao desenrolar das atividades de expressão oral, 

devido em parte ao facto dos alunos terem mais confiança quanto ao seus 

conhecimentos linguísticos já que a língua espanhola é parecida com a língua 

portuguesa. 

Quanto às aulas lecionadas, estas consistiram maioritariamente em aulas de 

apoio para os alunos da turma de A1 de falantes de línguas não românicas, que, além 

de permitirem uma melhor consolidação de alguns tópicos abordados em aula pela 

docente titular, tinham em mente a prática da produção oral pelos alunos, pois nem 

sempre há tempo para explorar esta competência em contexto de aula. No trabalho de 

revisão que foi levado a cabo nestas sessões de apoio tentou-se trazer temáticas que 

oferecessem mais dificuldades aos alunos além de introduzir alguns temas, que fossem 

uma mais-valia para os estudantes e que complementassem os tópicos tratados em 

aula. Estas lições tinham a duração de 45 minutos e ocorriam depois de uma das duas 

aulas semanais de português dos alunos. Devido ao facto de estas sessões se 

desenrolarem num horário pós-aula e de, ao mesmo tempo, exigirem a prática da 

produção oral pelos alunos, precisavam de assumir um caráter mais lúdico e interativo 

do que uma aula “normal”. Na sua totalidade, as aulas de apoio consistiram em 11 

regências de 45 minutos. 

Como as aulas de apoio eram facultativas, estas lições funcionaram com grupos 

pequenos de 2 a 6 alunos. Os membros dos grupos iam variando assim como o seu 

número, na maior parte das vezes a aula funcionou com 3 ou 4 estudantes. Este é um 

bom número para realizar atividades de expressão oral, já que permite um melhor 

comportamento por parte dos alunos e a possibilidade do professor dar mais atenção 
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aos seus estudantes durante o desempenho da tarefa, levando a resultados mais 

produtivos. Além disso, este fator pode motivar o aluno a participar, já que se sente 

mais confortável e por isso mais confiante para comunicar. A turma com que trabalhei 

era de forma geral bastante interessada, embora houvesse alunos com grandes 

dificuldades. De facto, enquanto uma parte dos estudantes já possuía alguns 

conhecimentos de português, para outros a língua portuguesa era algo completamente 

novo e diferente. As dificuldades dos alunos provinham em grande parte do facto da sua 

língua mãe, o húngaro e num único caso particular, o mandarim, disporem de uma 

natureza muito diferente da do português. Por essa razão, promovia-se um ritmo mais 

calmo de aprendizagem, adaptado às necessidades dos estudantes, de forma a 

promover uma aprendizagem consistente e uniforme por todos. Convém ainda referir 

que a participação e motivação dos alunos, foram um elemento chave para ajudar a 

ultrapassar estes obstáculos à aprendizagem. 

Além destas aulas de apoio, o meu trabalho na Corvinus passou também por 

lecionar uma aula, um bloco de 1h30, à turma que mais acompanhei, de A1 para falantes 

não românicos. Nesta aula, estiveram presentes 7 alunos. Ao contrário das sessões de 

apoio, esta aula assumiu um caráter mais teórico, que não passou tanto pelo 

desenvolvimento da competência da expressão oral mas mais pela prática de outras 

aptidões como a compreensão escrita e oral. 

Durante o meu estágio pedagógico, surgiu ainda a oportunidade de lecionar 

algumas aulas na Budapest Business School, onde trabalha um membro do centro de 

língua portuguesa do Instituto Camões em Budapeste. Estas aulas de português 

consistiam num curso livre de língua, que não fazia parte do currículo escolar. A 

experiência consistiu no total de 5 blocos de aula de 1h30. A turma a quem dei aulas 

nesta universidade era um grupo formado por 6 alunas de nível A1 de português. 

Constituíam uma turma de alunas húngaras exceto uma aluna com dupla nacionalidade: 

chilena e húngara. Além desta aluna, havia uma outra estudante que conhecia a língua 

espanhola, o que contribuía, por vezes, para um desequilíbrio de níveis da língua entre 

as alunas.  
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2.2. Descrição das atividades desenvolvidas 

2.2.1. Primeira regência – terceira aula de apoio  

A primeira regência, lecionada no dia 26 de setembro, consistiu numa aula de 

apoio para os alunos do curso livre de português A1 de falantes não românicos da 

Universidade Corvinus. A aula teve a duração de 45 minutos e contou com a presença 

de 3 alunos.  

Com esta regência pretendia-se a revisão dos usos dos verbos ser, estar e haver, 

por meio da interação oral após a visualização de imagens. Os exercícios foram pensados 

com base na abordagem desta matéria em aula, para que pudesse ser retomada 

eficazmente e para que a tarefa de expressão oral se tornasse mais fácil, pois é uma 

competência linguística que oferece muitas dificuldades aos alunos de qualquer nível, 

mas em especial aos de iniciação. Desta forma, foram utilizados verbos, estruturas de 

frase e vocabulário repetidos, contudo abrindo espaço para novo léxico e aspetos 

gramaticais. Desta forma procurava-se desenvolver a competência oral dos alunos por 

meio de imagens de forma controlada através da utilização de determinadas estruturas 

gramaticais. A utilização destas estruturas gramaticais, permitiu ainda que se 

desenrolasse um jogo de detetar diferenças, conferindo um carácter lúdico à aula. A 

tarefa constituía simultaneamente um exercício de funcionamento da língua e de 

interação oral. A escolha desta temática gramatical como ferramenta de trabalho deve-

se ao facto de ser um dos aspetos gramaticais de base que mais dificuldades oferecem 

aos estudantes de PLE, falantes de línguas não românicas. As imagens seriam utilizadas 

como ponto de partida para a expressão oral e ao mesmo tempo permitiriam a 

assimilação da informação, já que se pretendia a revisão da matéria, ou seja, a 

interiorização de conteúdos. Esta revisão era conseguida através da suscitação de 

memórias nos alunos, que lhes permitia recordar conceitos previamente mencionados 

e assimilar aqueles que tinham sido esquecidos. 

A aula começou, no seguimento da anterior sessão de apoio, cujo tema foi os 

números e o alfabeto, com uns exercícios para consolidar a aprendizagem do 

abecedário. Assim, em primeiro lugar, procedeu-se à correção do trabalho de casa em 
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que os alunos tiveram que soletrar o seu primeiro e último nome. Esta tarefa foi 

desempenhada pelos alunos sem qualquer dificuldade pois tiveram a oportunidade de 

treinar a pronunciação dessas letras em casa, antes da aula. De seguida, os alunos 

tiveram que soletrar três e-mails fictícios e posteriormente os seus próprios e-mails. 

Como preparação para este último exercício, comecei por dar conta aos alunos de algum 

vocabulário relativo a sinais de pontuação usados em e-mails. Os alunos conseguiram 

realizar esta tarefa satisfatoriamente. Penso que este exercício permitiu uma aplicação 

prática dos conhecimentos dos alunos sobre o alfabeto, números e alguns sinais de 

pontuação, possibilitando, desta forma, que os alunos se apercebessem da utilidade do 

conhecimento desta temática para o dia-a-dia em português. As duas atividades 

ocuparam apenas um terço ou uma menor parte da aula. 

Logo depois, passou-se à tarefa principal desta sessão de apoio, uma atividade 

de produção oral, que contou com a utilização de um powerpoint com imagens para 

uma revisão e posterior aplicação dos conhecimentos dos alunos sobre os usos dos 

verbos ser, estar e haver. Além de haver uma aplicação deste tópico gramatical, o 

exercício também envolveu o uso de estruturas de comparação, algumas destas já 

estudadas e outras novas, e de algum vocabulário mencionado anteriormente em aula, 

nomeadamente adjetivos e nomes. Esta tarefa permitiu igualmente a aquisição de 

algum vocabulário ligado a aspetos da cultura portuguesa, nomeadamente o conceito 

de café curto e café cheio (ver anexo 1 - diapositivo 6). De facto, as imagens traduzem 

aspetos culturais que por vezes não podem ser traduzidos por meio de palavras. Nesta 

tarefa os alunos aprenderam dois conceitos culturais que saberão utilizar em interações 

orais futuras com falantes nativos de português europeu, pois já estão a aplicá-los em 

contexto de sala de aula. Dessa forma, pode haver uma preocupação pragmática, no 

decorrer de uma atividade de expressão oral, levando em consideração o 

desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos.  

O objetivo que tinha para este exercício era que os estudantes pudessem formar 

frases completas, oralmente, para descrever e comparar imagens. Convém referir que 

o ato de comparar é algo frequente no nosso dia-a-dia, e por isso também esta 

capacidade deve ser treinada em sala de aula. Nesta atividade são então as imagens, o 
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ponto de partida para a interação oral, pois as comparações e descrições só podem ser 

construídas em volta destas.  

Esta tarefa contou com um primeiro exercício de descrever o que viam no 

diapositivo 1 (ver anexo 1), uma imagem de uma sala de aula, usando o verbo haver e 

vocabulário relativo a materiais escolares. Os alunos conseguiram utilizar corretamente 

a estrutura de frase sugerida: Na sala de aula há + objetos mas precisaram de alguma 

ajuda quanto ao vocabulário da sala de aula para a realização do exercício. Penso que 

esta tarefa podia ter-se desenrolado de melhor forma se os alunos tivessem realizado 

um exercício de ligar conceitos aos seus significados com este vocabulário específico. 

Esta atividade tinha como objetivo recordar os usos deste verbo, preparando a tarefa 

principal. Além disso, os alunos começavam já a interpretar uma imagem, embora com 

grande auxílio, de forma a treinarem a sua compreensão visual para a tarefa seguinte. 

De facto, o professor desempenha um importante papel em promover a literacia visual 

dos alunos, por outras palavras, ensinar a compreender o significado de imagens e a 

comunicar através delas. Por essa razão, é essencial o apoio do professor na fase inicial 

destes exercícios. 

A segunda parte e foco da atividade consistia num jogo de descobrir diferenças 

entre imagens usando o verbo ser e estar. Em todos os pares de imagens havia uma 

diferença com valor aspetual temporário (uso do verbo estar) e outra com valor aspetual 

de permanência (uso do verbo ser), que os alunos tinham de detetar (ver anexo 1 - 

diapositivos 4 a 7). O segundo e terceiro diapositivos (ver anexo 1) em que apenas havia 

uma diferença para detetar em cada par de imagens serviram apenas o propósito de 

uma rápida revisão dos usos dos dois verbos, de explicação do jogo e de um reforço da 

preparação para a leitura e compreensão de imagens.  

No decorrer do jogo foi verificado um problema a nível das imagens usadas, já 

que um aluno não conseguiu identificar uma imagem como livro, o objeto pretendido 

mas sim uma revista (ver anexo 1 - diapositivo 5). No entanto esse impedimento técnico 

possibilitou uma exposição de vocabulário: os termos revista, jornal, entre outros, 

relacionados com o substantivo livro, estabelecendo-se distinções claras entre os vários 

conceitos. 
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Exceto o problema de interpretação que ocorreu com a imagem anteriormente 

referida, a atividade desenrolou-se muito bem, tendo os alunos conseguido facilmente 

e mesmo rapidamente estabelecer comparações entre as imagens. Nesta atividade de 

descobrir diferenças apenas estiveram presentes dois alunos. Penso que a atividade foi 

bem dividida entre os estudantes. No decorrer da tarefa notei que os alunos foram-se 

sentindo cada vez mais confortáveis com as suas contribuições orais, formulando, de 

forma autónoma, estruturas de frase cada vez mais exigentes. Logo a partir do 

diapositivo 5 (ver anexo 1), a complexidade das frases formadas pelos alunos evoluiu de 

um primeiro modelo mais básico e esperado ex.:“ Há dois carros/ Isto são dois carros. 

Um dos carros é velho, mas o outro é novo. Um dos carros está sujo, mas o outro está 

limpo” para outro mais complicado, ex.: “Isto é / há um livro grosso e um livro fino. Isto 

é/ há um livro grosso que está aberto e um livro fino que está fechado”. Como se tratava 

de uma atividade de interação oral controlada, o objetivo da tarefa era que os alunos 

formassem frases completas sobre as diferenças que viam nas imagens e dessa forma 

quanto mais complexas fossem essas frases, mais produtiva seria a atividade.    

 

2.2.2. Segunda regência - quarta aula de apoio 

A segunda regência lecionada tomou lugar no dia 3 de outubro e consistiu numa 

aula de apoio de 45 minutos para a turma de A1 de falantes não românicos, que contou 

com a presença de três alunos. 

O objetivo desta aula era que os alunos formulassem frases oralmente sobre as 

profissões e os locais de trabalho, através do recurso a imagens, permitindo o 

desenvolvimento da expressão oral na sala de aula. Mais ainda, permitiria aos alunos 

recordarem e adquirirem mais vocabulário sobre as profissões e os locais de trabalho e 

também reverem regras de formação do masculino e feminino dos nomes em 

português. 

Esta unidade começou com uma atividade de brainstorm sobre as profissões, 

através de contribuições orais dos estudantes. Os alunos eram então convidados a 

referir o nome de profissões de que se lembravam, sendo estas registadas no quadro. 
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Este exercício permitia que os alunos recordassem vocabulário para poder utilizá-lo mais 

tarde numa tarefa de produção oral. De facto, as dificuldades linguísticas, incluindo as 

que decorrem de falta de léxico, são um grande obstáculo à prática da produção oral, e 

particularmente num nível inicial da aprendizagem de línguas. Por esse motivo, tais 

obstáculos têm de ser antecipados e colmatados pelo professor no desenvolvimento de 

atividades de expressão oral. Penso que esta primeira tarefa resultou bem, pois os 

alunos foram capazes de enumerar várias profissões, embora tendo por vezes que 

recorrer à minha ajuda. 

De seguida, foi entregue aos alunos uma lista com várias profissões (ver anexo 

2) e, num momento de interação oral entre professora e alunos, foram traduzidos os 

diversos nomes e discutiu-se se essas palavras estavam no feminino, masculino ou se 

constituíam um nome uniforme. Caso estas palavras não fossem uniformes, procurava-

se encontrar o nome no género oposto para essas profissões. Esta atividade pretendia 

ultrapassar as dificuldades dos alunos com o género das profissões e das palavras em 

geral, pois muitas das regras que regem a formação do feminino e masculino das 

profissões são as mesmas que se aplicam a outras palavras em português. Com o 

exercício, procurava-se chamar a atenção dos alunos para algumas exceções à regra, 

quando separavam exceções de casos normais. Este exercício de léxico e funcionamento 

da língua permitiu expandir o vocabulário que os alunos possuíam sobre as profissões. 

Deveras, com o exercício, os alunos aprenderam mais nomes de profissões e a sua 

variação em género, conhecimentos que puderam aplicar na atividade principal desta 

aula de apoio. Penso que esta tarefa se desencadeou bem, pois os alunos conseguiram 

identificar corretamente o género da maior parte das profissões e se fosse o caso, 

transformá-las corretamente no género contrário. Isto verificou-se pois, através do 

processo de tentativa-erro, os alunos iam consolidando as regras de formação do 

feminino dos nomes que tinham sido lecionadas em aula. Contudo, penso que a tarefa 

podia ter sido mais dinâmica, pois mostrou-se demorada e tornou-se por vezes 

repetitiva. Uma forma de obter um melhor resultado teria sido entregar aos alunos 

juntamente com a lista de profissões, uma ficha com as regras de formação do feminino 

e masculino dos nomes em português. E que a interação oral partisse de uma 
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observação atenta das regras e ponderação sobre o género das profissões indicadas. 

Dessa forma, seria mais fácil aos alunos chegar às respostas corretas. Estas reflexões 

críticas posteriores à aula são momentos enriquecedores da experiência do docente que 

assim pode, em aulas posteriores, fazer novas tentativas e experiências para poder 

ensinar mais eficazmente. 

A última tarefa e exercício principal consistiu na formulação de frases orais sobre 

locais de trabalho e profissões associadas, com base em imagens que foram visualizadas 

em diapositivos powerpoint (ver anexo 3). Os alunos começaram por responder às duas 

perguntas que lhes colocava sobre as imagens: O que é isto? e Quem trabalha aqui?. Ao 

início, os estudantes respondiam de forma curta a estas perguntas, e era sugerida por 

mim uma versão mais complexa destas respostas. Por exemplo, na primeira imagem, os 

alunos responderam à pergunta: o que é isto?, hospital, pelo que sugeri: Isto é um 

hospital, uma frase completa. Quanto à segunda pergunta: quem trabalha aqui?, 

referiram o nome de duas profissões : médicos e enfermeiros, ao que sugeri: Num 

hospital trabalham médicos e enfermeiros. Ao longo da atividade, e aos poucos, os 

alunos optavam pela versão mais completa de resposta a estas perguntas e formulavam 

de forma autónoma frases como a do último exemplo referido: Num hospital trabalham 

médicos e enfermeiros. Assim, aprendiam uma nova estrutura de frase que passavam a 

aplicar no decorrer do exercício além de utilizarem corretamente o determinante 

indefinido e realizarem a sua contração. Quanto ao vocabulário, mesmo que os 

estudantes soubessem o nome de uma boa parte dos locais de trabalho representados 

nas imagens, houve conceitos que tiveram de ser introduzidos por mim, pois os alunos 

não os conheciam, ou em alguns casos, eram concedidas pistas aos estudantes para que 

fossem indicados os termos corretos. Neste exercício, as imagens serviam de suporte 

para a expressão oral. Embora no início da tarefa tivesse que dar algumas indicações aos 

alunos do que deveriam fazer no exercício, através das perguntas que formulava, ao 

longo da atividade, bastava que os alunos visualizassem as imagens para construírem 

uma frase complexa sobre elas. Deste modo, pode concluir-se como os recursos visuais 

contextualizam a informação linguística e por essa razão, quando ela é retirada, 

continua a ser possível compreender as imagens. Ou seja, os símbolos visuais 
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complementam a informação linguística, mas pelo contrário, as imagens não precisam 

de nada para serem compreendidas pois elas constituem um instrumento de 

comunicação, frequentemente mais eficaz do que o discurso linguístico. 

 

2.2.3. Terceira regência - quinta aula de apoio 

A terceira regência foi lecionada no dia 10 de outubro e consistiu numa aula de 

apoio de 45 minutos para a turma de A1 de falantes não românicos da Universidade 

Corvinus, em que participaram quatro alunos. Esta aula de apoio tinha como objetivo 

rever as preposições de lugar e a perífrase verbal estar a + verbo no infinitivo através da 

prática da interação oral por meio de imagens. Toda a aula foi composta por exercícios 

de interação oral e focada no desenvolvimento desta competência linguística, partindo 

na maior parte das vezes da observação de imagens. 

A aula começou com uma tarefa de interação oral em turma, que permitiria 

praticar o uso de expressões de lugar por meio da produção e compreensão oral dos 

alunos. Neste jogo, cada aluno escondia à vez um objeto na sala de aula, e 

posteriormente, cabia aos restantes estudantes adivinhar onde este se encontrava, ao 

colocarem perguntas sobre a sua localização ao voluntário. Enquanto não fosse 

encontrado o objeto, continuavam a ser formuladas novas questões. O aluno podia 

ainda fornecer algumas pistas da localização do objeto, usando as expressões: está frio, 

está quente. Penso que esta atividade resultou bem entre os alunos, pois conseguiram 

elaborar perguntas facilmente, seguindo os meus exemplos aquando da exposição das 

regras do jogo. Os estudantes formavam então perguntas como: A borracha está 

debaixo da cadeira?, a que era respondido: Não, a borracha não está debaixo da 

cadeira/ Sim, a borracha está debaixo da cadeira. A maior dificuldade dos estudantes 

consistiu no conhecimento limitado que tinham do vocabulário relativo às expressões 

de lugar, tendo que consultar por vezes os seus apontamentos. Além disso, também 

houve algum léxico relativo aos objetos que teve de ser introduzido por mim, pois era 

desconhecido dos alunos, contudo não foi algo que acontecesse frequentemente. Os 

estudantes mostraram interesse ao desempenhar o exercício, querendo genuinamente 

adivinhar onde o objeto escondido se encontrava, o que terá contribuído em grande 



49 

parte para a forte participação que se verificou. Este exercício preparava a tarefa 

principal, pois os alunos teriam de recorrer em parte ao uso de expressões de lugar para 

localizar algo numa imagem e, ao mesmo tempo, estabelecia um ambiente na turma 

propício para que a interação oral se mantivesse durante o decorrer da aula. Como 

consistia num jogo, o exercício permitia que se instaurasse um clima relaxado, o que 

baixa o filtro afetivo e permite que se comunique de forma menos tensa. Como se viu 

anteriormente, um bom ambiente na sala de aula contribui para que o aluno se sinta 

suficientemente confortável para participar oralmente, motivando-o.  

Seguidamente, passou-se à atividade central da aula de apoio, que consistiu 

numa tarefa de interação oral, baseada em duas imagens retiradas dos livros Onde está 

o Wally? projetadas na sala de aula (ver anexo 4). Neste exercício, os alunos teriam de 

utilizar a perífrase verbal estar a+ verbo no infinitivo e expressões de lugar em 

português, nas suas participações orais. As descrições de elementos da imagem pelos 

alunos permitiriam a atribuição de um carácter lúdico à atividade. Os estudantes tinham 

de adivinhar qual era a personagem que estava a ser descrita, constituindo este trabalho 

de compreensão um verdadeiro jogo. Para introduzir a tarefa, os alunos procederiam à 

localização em conjunto da personagem Wally na primeira imagem. Acabou por ser um 

aluno a descrever a localização e, devido às dificuldades sentidas pelos estudantes no 

princípio da tarefa, deslocou-se mesmo ao quadro para apontar na imagem onde se 

encontrava a personagem. De seguida, houve a descrição de outra personagem da 

imagem por uma aluna, e assim começou de facto este jogo. Depois, foi observada uma 

outra imagem da coleção Onde está o Wally?. Tal como na imagem anterior, procedeu-

se primeiro à localização da personagem Wally e depois à descrição e localização de 

outras personagens. Tal como na imagem anterior, a localização da primeira figura, que 

todos conheciam, permitiria que a compreensão visual dos alunos fosse praticada, no 

momento em que se deparavam com uma imagem nova. Creio que embora tenham 

apresentado algumas dificuldades a expressar-se num momento inicial do exercício, 

com o decorrer da tarefa, os estudantes sentiam-se mais confortáveis e formulavam 

frases com mais segurança. De facto, progressivamente, e de forma autónoma, os 
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alunos formularam frases como os exemplos: O Wally/ Ele está atrás da menina; Ele está 

a beber.  

A maior dificuldade desta atividade principal prendeu-se com o vocabulário 

envolvido no exercício, pois era maioritariamente desconhecido para os alunos. No 

entanto, penso que a tarefa lhes terá dado a oportunidade de conhecerem mais léxico 

que seria facilmente compreendido, já que estava representado na imagem e só teriam 

de associar os novos conceitos à sua representação visual. O objetivo desta atividade foi 

que os alunos partissem da imagem para produzirem enunciados oralmente, mas 

também que associassem aquilo que ouviam à imagem que visualizavam. Deste modo, 

os recursos visuais ofereciam um contexto para a produção oral mas também para a 

compreensão oral que fazia parte desta atividade. Esta tarefa de expressão oral 

concedeu mais liberdade à produção linguística do que as interações orais das 1ª e 2ª 

regências que acabaram de ser referidas, pois embora se proceda de igual forma à 

utilização de determinadas estruturas de frase e construções verbais para a realização 

do exercício, aqui recorreu-se ao uso de imagens mais complexas que oferecem mais 

interpretações. De facto, no que se refere à descrição dos elementos da imagem, o 

professor não sabe bem o que os alunos vão dizer pois a imagem propícia muitas 

escolhas a nível do vocabulário. Os alunos podem atentar em várias personagens do 

recurso visual, devido a possuir várias componentes, não se sabendo qual é a 

personagem que vai cativar cada estudante.  

Por fim, passou-se a uma tarefa de formação de frases orais com base numa 

imagem e na utilização da estrutura verbal estar a + verbo no infinitivo. Neste exercício, 

pretendia-se que os alunos descrevessem à vez a ação realizada pelas personagens na 

imagem projetada (ver anexo 5). Esta tarefa pretendia dar continuação à atividade 

principal, permitindo consolidar a aquisição da estrutura verbal estar a + verbo no 

infinitivo e a prática da expressão oral. No exercício, procurava-se ainda que os alunos 

aplicassem vocabulário sobre as divisões da casa, para localizar no espaço as ações das 

personagens. O recurso visual utilizado nesta atividade de expressão oral apresentava 

um carácter mais simples do que as duas imagens da série de livros Onde está o Wally? 

utilizadas na tarefa principal. Este fator tornava o exercício mais acessível, e por isso foi 
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aplicado num momento posterior da aula, para que as dúvidas reveladas pelos alunos 

na atividade anterior fossem então resolvidas pela prática das suas capacidades numa 

tarefa de menor complexidade. De facto, a terceira atividade da aula de apoio mostrou 

resultados mais produtivos do que a segunda. Apesar de um problema de léxico com 

um ou dois conceitos presentes na imagem, os alunos realizaram o exercício de forma 

eficaz, sem grandes dificuldades, formulando as frases de forma rápida e exata. 

 

2.2.4. Quarta regência - substituição do final de uma aula  

A quarta regência consistiu na substituição do final da aula do dia 28 de 

novembro, lecionada pela professora regente da turma de português A1 - falantes de 

língua não românica, que funcionou com 8 estudantes e teve a duração de 30 minutos.  

Com esta regência, pretendia desenvolver a expressão oral dos alunos através 

do recurso a uma tabela com imagens (ver anexo 6), que constituiria o ponto de partida 

para uma conversa oral a pares. Esta conversa teria como tema didático as atividades 

de fim de semana e como objetivo que os alunos trocassem informações com o seu 

colega sobre aquilo que costumam fazer ao fim de semana, ou seja, que comparassem 

os seus hábitos e rotinas, falando. Foi com a intenção de tornar esta interação um pouco 

mais real que decidi incluir a vertente de comparar interesses, algo que tão 

frequentemente fazemos quando conhecemos alguém. Este fator contribuiria também 

para que os alunos se sentissem mais confortáveis a interagir com o seu colega pois 

estimulava o contacto entre os dois e estabelecia um ambiente amigável para a 

interação, já que se procurava encontrar diferenças e semelhanças entre os 

passatempos dos dois interlocutores. Esta curta sessão teria, como objetivo secundário, 

concluir o tratamento do vocabulário sobre os passatempos, lecionado pela professora 

Gabriela Sándor nessa mesma aula, através agora da prática da competência oral e 

ainda, fornecer algum léxico complementar aos alunos. 

No início da tarefa, comecei por certificar-me de que os alunos conheciam o 

nome de todas as atividades representadas pelas imagens (ver anexo 6). Os alunos 

desconheciam a maior parte dos conceitos pelo que tiveram de ser explicados por mim. 
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Exemplos destas ações foram: passear o cão e jogar no computador. Estas atividades 

consistiam em passatempos que não tinham sido tratados em aula, e por isso 

constituíam o vocabulário complementar referido. Nesta tarefa, os estudantes teriam 

de questionar o seu colega de lado sobre aquilo que costuma fazer ao fim de semana, 

com base nas atividade sugeridas pelas imagens da tabela e, simultaneamente, 

responder às perguntas que lhes seriam colocadas pelos colegas. No exercício, os 

estudantes deveriam formular autonomamente perguntas do género: Lês?; Vais às 

compras? ; Praticas desporto?, conjugando os verbos que já tinham aprendido em aula 

no Presente do Indicativo, instrução que foi transmitida aos alunos num momento inicial 

do exercício. Antes da realização da tarefa, referi também a estrutura interrogativa: e 

tu?, para poderem inquirir os seus colegas de volta, de forma mais direta, acelerando o 

processo de realização do exercício. Mais ainda, sugeri alguns modelos de respostas a 

utilizar pelos estudantes após esta estrutura, que foram: (sim), eu também; (sim), eu 

sim; (não), eu não; (não), eu também não. As respostas obtidas na realização do 

exercício, eram registadas na tabela, para que essas estruturas de frase fossem melhor 

memorizadas e a informação fosse posteriormente utilizada na aula.  

No decorrer da atividade, circulei pela sala para me certificar de que a tarefa se 

desenrolava como esperado e para esclarecer eventuais dúvidas que os alunos 

pudessem ter. Penso que eles compreenderam bem as instruções do exercício, e por 

isso conseguiram realizar a tarefa sem grande dificuldade. Apenas um grupo demorou 

um pouco mais a realizar o exercício, pois não tinha compreendido o significado de 

algumas das imagens, e faltava-lhes esses conceitos. 

Com o recurso à tabela de imagens, pretendia que os alunos se inspirassem nos 

recursos visuais para travar uma conversa, sem o recurso a anotações ou outras fontes 

de informação. Desta forma, contava que as imagens despertassem a memória dos 

alunos para alguns vocábulos a usar na enunciação, e que permitissem uma 

aprendizagem mais eficaz. De igual modo, ao servirem de referência para a produção 

oral, as imagens deixavam os alunos mais confortáveis para o desempenho desta 

competência linguística, estimulando a sua participação. 
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No final da atividade, discutiu-se brevemente se os fins de semana dos alunos 

diferenciavam muito daqueles dos seus pares e concluiu-se que os estudantes 

partilhavam muitos dos interesses dos seus colegas. Esta fase da tarefa permitiria que 

os alunos refletissem sobre as informações que tinham obtido sobre o seu par, através 

da compreensão oral. Os alunos estariam a sintetizar essas informações, ajudando à 

assimilação desses conhecimentos, e, mais importante ainda, a nível linguístico, 

estariam a recordar as estruturas de frase e o vocabulário recém-utilizados.  

Por fazer parte do plano curricular, a aula contou com a presença de mais alunos 

do que o habitual. Penso que este fator, em vez de constituir um obstáculo à 

participação oral, pelo contrário, tornou a tarefa mais produtiva. O número de alunos 

permitiu uma divisão correta dos pares e tornou a fase posterior da atividade mais 

interessante pois a comparação dos dados obtidos contou com várias participações, 

mostrando-se mais rica. De facto, esta dinâmica de trabalho de grupo determinou a 

produtividade que se pôde verificar, permitindo que os alunos se sentissem mais 

confortáveis e motivados a realizar a atividade, e se a aula não tivesse contado com um 

número tão grande de alunos, os resultados não teriam sido iguais. Outro aspeto a ter 

em conta é que esta unidade didática teve uma duração mais curta do que as 

anteriormente referidas, contudo foi o tempo indicado para a realização da tarefa. 

 

2.3. Resultados das atividades desenvolvidas 

As atividades desenvolvidas neste trabalho de investigação tiveram como 

objetivo permitir o desenvolvimento da expressão oral dos alunos através do recurso a 

imagens. Ou seja, as imagens contribuiriam para que os alunos se sentissem mais 

confortáveis e por isso motivados a participar, algo importante no fomento da produção 

oral no nível A1 em que os alunos se sentem particularmente inseguros em expressar-

se oralmente, por ainda possuírem poucos conhecimentos da língua estrangeira. Um 

aspeto secundário dos recursos visuais, considerado na prática letiva foi o facto de 

permitirem uma aprendizagem mais eficaz de aspetos da língua alvo pelos alunos, 

devido à possibilidade que as imagens têm de promover a memorização de informação.  
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A estimulação da participação oral dos alunos por meio de imagens partiria das 

seguintes bases. Primeiro, o facto de os recursos visuais constituírem uma referência 

para os alunos, ou seja, serem um apoio num nível da aprendizagem de línguas em que 

as inseguranças quanto à produção oral são ainda grandes. As imagens recordavam aos 

alunos vocabulário ou outros aspetos linguísticos que já tinham sido aprendidos em 

aula, ou até mesmo representados visualmente, colocando-os numa posição 

confortável para a prática da expressão oral. Segundo, as imagens traziam realidade à 

sala de aula, constituindo materiais autênticos, permitindo que os alunos sentissem que 

estavam a aprender algo que iriam utilizar na vida real, motivando-os a participar e a 

aprender. De facto, em algumas atividades, os alunos visualizavam fotografias de 

objetos reais, com os quais contactavam na vida quotidiana, transmitindo-lhes isto uma 

noção do real. Mais ainda, elas aproximavam o aluno da cultura da língua alvo, 

traduzindo alguns aspetos culturais. Por vezes, as imagens até mesmo aproximavam a 

cultura da língua alvo da da língua materna dos estudantes, permitindo que se sentissem 

mais à vontade. 

Penso que os alunos se mostraram motivados e interessados com as imagens 

escolhidas. Este material foi sempre apresentado em powerpoint ou em suporte papel 

(apenas na última regência), comprovados bons veículos da informação. O recurso visual 

que suscitou mais interesse nos alunos foi o da série de livros Wally, por ser algo 

conhecido para muitos, e possuir uma natureza lúdica. De forma geral, as imagens que 

apresentavam um carácter lúdico, usadas nos jogos realizados nestas aulas, 

conseguiram motivar mais os estudantes. Com efeito, também as atividades que não 

tinham um carácter lúdico não resultaram tão bem, nem cativaram ao mesmo nível a 

atenção dos alunos.  

Nestas aulas, os estudantes não mostraram nervosismo em participar oralmente, 

revelando confiança a interagir tanto comigo como com os seus colegas, comprovando 

o facto de as imagens motivarem os alunos, ao colocá-los numa posição confortável para 

comunicar. Também foram obtidos resultados produtivos, tendo estes exercícios sido 

solucionados com pouca dificuldade pelos alunos. Na maior parte das tarefas, 

procurava-se que os alunos formassem frases completas sobre aquilo que viam nas 
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imagens, e em todos estes exercícios os alunos formularam, progressivamente e de 

forma autónoma, enunciados cada vez mais complexos. De igual forma, na atividade da 

última regência, de natureza um pouco diferente das tarefas desenvolvidas 

anteriormente, os alunos conseguiram dialogar eficazmente com o seu colega de lado. 

Ao seguir as estruturas de frase indicadas, tornou-se cada vez mais fácil para os 

estudantes tomar parte deste processo de pergunta e resposta com o decorrer da 

tarefa. Por estes motivos, penso que as atividades conseguiram atingir o pretendido e 

possibilitaram o aperfeiçoamento da produção oral dos alunos de nível A1 - falantes de 

língua não românica. Obviamente que estes dados são os que retive de forma intuitiva, 

porque não procedi a nenhuma gravação que permitisse fazer um estudo mais objetivo 

das produções dos alunos. Esse tipo de recolha de dados fica a faltar neste relatório e é 

uma pista para posteriores trabalhos. 

No início de todas as atividades, houve uma preocupação em preparar os alunos 

para a realização da tarefa, de forma a que treinassem o seu olhar sobre as imagens e 

para que percebessem aquilo que lhes era pedido. Penso que esta fase introdutória foi 

fundamental para que os exercícios mostrassem um resultado produtivo, especialmente 

porque o aluno nem sempre está habituado a interpretar imagens. 

Creio que resultou muito bem aplicar uma dinâmica de pares a estes exercícios 

de expressão oral com base em imagens, já que o facto de terem a ajuda do colega do 

lado deixava os alunos mais confortáveis para realizar as tarefas e também não estavam 

a ser diretamente observados pela professora. Mais ainda, penso que este cariz dialogal 

conferiu uma maior dinâmica às atividades, pois a tarefa da última regência foi até 

mesmo terminada mais depressa do que as atividades das outras regências. 

Penso que, de forma geral, o maior obstáculo destes estudantes na realização 

das atividades planeadas consistiu em problemas com o vocabulário, pois ainda que 

pensasse que os alunos conhecessem o léxico utilizado nos exercícios, a meu ver 

adaptado aos conhecimentos que já tinham adquirido, muitas vezes ele era 

desconhecido pelos estudantes. Uma grande dificuldade que encontrei na planificação 

destes exercícios, por estar a trabalhar com alunos de A1, falantes de uma língua não 

românica, foi decidir se seria mais indicado incluir apenas vocabulário que os estudantes 



56 

já conhecessem ou se antes se deveria mostrar novo léxico, e permitir que os alunos se 

interrogassem sobre ele e que o adquirissem através da prática destes exercícios. 

Embora se tenha tentado incluir novo vocabulário em algumas tarefas desta prática 

letiva, as atividades desenvolvidas focaram-se num exercício controlado da oralidade, 

baseado no uso de determinadas estruturas gramaticais ou léxico, também ele limitado. 

Assim, seria possível retomar aspetos gramaticais e vocabulário, que concederiam 

confiança linguística aos alunos. Creio que esta é a opção mais produtiva a aplicar em 

exercícios de expressão oral com alunos de nível A1, falantes de uma língua não 

românica, aliás, de família linguística muito distante, pois concede-se mais autonomia 

ao aluno na realização dos exercícios. Dessa forma, fornecer uma grande quantidade de 

novo vocabulário aos alunos neste tipo de tarefas teria o efeito contrário. 

Em conclusão, penso que as atividade planeadas mostraram resultados 

positivos, uma vez que tiveram em conta as necessidades específicas dos alunos de A1 

de português, falantes de uma língua não românica. Creio que, a partir destas tarefas, 

os alunos puderam melhorar a sua confiança quanto à produção oral em português e 

adquirir algum vocabulário novo a utilizar em futuras interações orais. Num futuro 

trabalho da expressão oral através de imagens, penso que será relevante incluir mais 

atividades a pares e conferir-lhes mais frequentemente um carácter lúdico, de modo a 

promover uma maior produtividade junto dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 



57 

Conclusão  

Procedo agora a uma avaliação global da implementação deste projeto, tendo 

em conta os objetivos pretendidos e os resultados que puderam ser verificados. 

A expressão oral constitui uma das capacidades mais difíceis de adquirir na 

aprendizagem de uma língua estrangeira, exigindo do aluno o conhecimento de vários 

subdomínios da língua. Desta forma, não são apenas necessárias competências 

linguísticas, como também pragmáticas e socio-culturais. O grau de exigência da 

produção oral torna-se ainda mais elevado para alunos pertencentes a um nível inicial 

de aprendizagem, em que estas capacidades apenas começam a ser trabalhadas.  

Neste projeto de investigação, procurou-se utilizar as imagens para promover o 

desenvolvimento da expressão oral por alunos de PLE, de nível A1, em Budapeste. Trata-

se de um contexto de ensino especial em que a a língua-mãe dos alunos possui uma 

natureza linguística muito diferente do português, o que dificulta em muito o 

desenvolvimento dessa competência pelos alunos. 

No projeto de ação teve-se em atenção a escolha de materiais adequados às 

necessidades específicas dos alunos e uma boa utilização destes para que fossem 

alcançados os resultados mais eficazes. As imagens foram o material escolhido para 

ultrapassar as dificuldades destes estudantes perante a expressão oral, atuando das 

seguintes formas: 

Primeiro, ao constituirem materiais autênticos, as imagens permitiriam a 

contextualização da informação, trazendo um pouco da vida real à sala de aula, 

possibilitando uma autonomia do aluno no processo de interpretação do input, e 

consequentemente o desenvolvimento da sua capacidade comunicativa. Por esta razão, 

estes também constituiriam um material interessante para os alunos, motivando-os a 

participar, proporcionando um bom ambiente para a produção oral. E por último, 

dariam conta de aspetos culturais da língua estudada, cujo conhecimento por parte dos 

estudantes possibilitaria o procedimento de uma comunicação eficaz na língua 

estrangeira, sem mal-entendidos. Tudo isto se junta ao facto de a natureza das imagens 

permitir a memorização eficaz de informação, e, por esta razão, ajudar à aquisição do 
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léxico e estrutras gramaticais pelos alunos, uma última dificuldade face à prática da 

expressão oral. 

Nesta investigação, as imagens mostraram ser de facto um material produtivo 

para a realização de exercícios de expressão oral para alunos de nível A1 de Português 

Língua Estrangeira. Com efeito, os estudantes mostraram-se sempre motivados em 

participar além de se constatarem resultados produtivos na execução das atividades. Os 

alunos conseguiram aprender novo vocabulário e rever aspetos gramaticais através dos 

exercícios que foram realizados. 

Contudo, houve alguns obstáculos à implementação deste projeto. Um deles 

consistiu em adaptar os exercícios de produção oral ao ritmo de aprendizagem dos 

alunos de PLE nível A1 - falantes de língua não românica, adaptação que restringiu muito 

a liberdade de criação dos exercícios por parte da docente. De forma a permitir o 

conforto dos estudantes no desempenho da produção linguística, a planificação das 

tarefas obrigou-me a limitar o uso das imagens ao tratamento de determinados aspetos 

didáticos que fossem conhecidos dos alunos. Outra dificuldade que enfrentei na 

planificação destas atividades com recurso a imagens foi a preocupação em cumprirem 

um propósito lúdico que nem sempre foi fácil de alcançar, e que podia ter sido melhor 

conseguido, de forma geral. Uma última falha na planificação destas atividades foi uma 

fraca utilização da vertente de diálogo destes exercícios, mostrando uma preferência 

pelo trabalho individual, que não é tão adequada à prática da interação oral. 

Com este trabalho, pretendi trazer uma forma inovadora de utilizar as imagens em 

sala de aula, para promoverem a competência linguística da expressão oral, já que foram 

dirigidas concretamente a alunos de nível inicial da aprendizagem do PLE, que, por causa 

das suas necessidades concretas, pedem um trabalhar específico destas atividades.  

Num futuro trabalho de investigação sobre a utilização de imagens para o 

desenvolvimento da produção oral de alunos de PLE de nível A1 - falantes não 

românicos, além do aprofundamento desta temática, penso que será interessante 

estudar o papel do lúdico e do diálogo para a eficácia desta prática, dois tópicos que não 

foram aprofundados neste projeto. Penso que esta investigação pode ainda abrir 
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caminho para a exploração da temática do desenvolvimento da produção oral através 

das imagens, em diferentes níveis específicos da aprendizagem do PLE. 

Durante o estágio pedagógico, pude adquirir um olhar aprofundado sobre as 

características específicas dos estudantes de nível A1 de PLE - falantes não românicos, 

neste caso especial, alunos húngaros. Mais ainda, esta investigação inspirou-me a 

procurar mais formas de trabalhar a expressão oral através de imagens, as quais anseio 

vir a desenvolver nas minhas aulas. De forma global, penso que o estágio pedagógico e 

o projeto de investigação me concederam as ferramentas e a confiança necessárias para 

o desempenho da minha carreira profissional. 
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Anexo 1 : Primeira Regência. Apresentação de diapositivos 

 

Disponível em: https://www.teachhub.com/classroom-

management/2019/05/classroom-management-for-an-effective-learning-

environment/ 

 

Disponível em: https://www.shutterstock.com/pt/image-vector/glowing-turned-off-

electric-light-bulb-83082070 
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Disponível em: https://www.shutterstock.com/pt/image-vector/glowing-turned-off-electric-

light-bulb-83082070 (adaptado)                

 

Disponível em: https://www.photocase.com/photos/2972259-red-compact-car-

vehicle-car-old-dirty-broken-small-red-photocase-stock-photo; 

https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/irmao-do-creta-kia-seltos-e-o-suv-de-baixo-

custo-que-a-marca-precisava/                   
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Disponível em: https://www.shutterstock.com/image-photo/old-book-on-white-background-

isolated-561343621; https://www.awesomemockups.com/editorial-cat-magazine-mockup/ 

(adaptado) 

 

Disponível em: https://www.cafecomsinceridade.com.br/cafe-longo-ou-curto-

entenda-as-diferencas/ (adaptado) 
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Disponível em: https://aiwa.com.au/product/portable-am-fm-radio-2/ (adaptado); 

https://dir.indiamart.com/ahmedabad/portable-radio.html (adaptado)  
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Anexo 2: Segunda Regência. Lista de profissões 

Pintor  Gestora  Economista 

Polícia  Faz-tudo  Político 

Secretária  Empregado de limpeza  Atriz 

Jardineiro  Operário  Escritor 

Médica  Canalizador  Guia turística 

Cozinheiro  Advogado  Hospedeira 

Motorista  Pedreiro  Lojista 

Engenheiro  Juiz  Vendedor 

Enfermeiro  Padeiro  Cabeleireiro 

Carpinteira  Técnico informático  Barbeira 

Bombeiro  Soldado  Esteticista 

Empregada de mesa  Livreira  Piloto 

Agricultor  Bibliotecário  Psicólogo 

Taxista  Desempregado  Psiquiatra 

Rececionista  Reformado  Dentista 

Contabilista  Mecânico  Oculista 

Gerente  Empresário  Fabricante 

Eletricista  Banqueiro  Caixa 
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Anexo 3: Segunda Regência. Apresentação de diapositivos 

 

Disponível em: https://www.gettyimages.dk/detail/illustration/hospital-building-

drawing-royalty-free-illustration/505599380?language=fr 

 

Disponível em: http://dntakeaway.com/about-us/ 
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Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola 

 

Disponível em: https://www.webstaurantstore.com/food-service-resources/bakery-

management/ 
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Disponível em: https://www.cm-vfxira.pt/pages/581?news_id=937 

 

Disponível em: https://www.canstockphoto.com.br/departamento-de-bombeiros-

edif%C3%ADcio-49534034.html 
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Disponível em: https://www.facebook.com/ConsulSupLog 

 

 

Disponível em: https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/earnings/bank-

of-india-posts-rs-252-crore-profit-in-q4/articleshow/69356729.cms 
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 Disponível em: https://educalingo.com/pt/dic-en/factoryD 

 

Disponível em: https://grandinmedia.ca/tribunal-defeats-in-controversial-cases-show-

need-for-reform-critics-say/ 
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Disponível em: https://www.123rf.com/photo_91890728_stock-vector-monochrome-

freehand-sketch-of-clothing-showroom-boutique-trendy-fashion-store-or-apparel-

shop-interi.html 

  

Disponível em: https://angielskispec.com/en/2019/10/20/vocabulary-shops-and-

services/ 
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Disponível em: https://www.digitaltrends.com/computing/google-extends-undersea-

cable-to-speed-up-service-in-asia/ 
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Anexo 4: Terceira Regência. Apresentação de diapositivos 

     

Disponível em: https://www.pinterest.pt/pin/216524694566552320/ 

 

Disponível em: 

https://www.independent.co.uk/artsentertainment/books/news/wheres-the-brains-

behind-wally-6261459.html 
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Anexo 5: Terceira Regência. Apresentação de um diapositivo 

Disponível em: https://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-interior-da-casa-

image30466054 
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Anexo 6: Quarta Regência. Tabela com imagens 
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