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 RESUMO 

 

Com este trabalho de investigação, no âmbito do Mestrado em Ensino do Português 

como Língua Segunda e Estrangeira, pretendemos dar a conhecer de que maneira os 

manuais de Português como Língua Estrangeira têm acompanhado uma evolução 

didáctica que permita o desenvolvimento de competências comunicativas, promovendo 

simultaneamente a desenvoltura de uma maior compreensão intercultural, facilitando o 

diálogo entre diferentes culturas. 

A consecução dos objectivos que nos propomos alcançar terão como ponto de partida a 

análise de alguns manuais para os níveis A1 / A2, tentando comprovar se existe uma 

acção didáctica explícita nos mesmos, assim como a adequabilidade dos conteúdos 

quando associada ao domínio do Português como Língua Estrangeira. A análise terá 

como apoio algumas orientações da política linguística europeia nomeadamente 

presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. 

Ao reflectirmos sobre a adequação na elaboração de manuais didácticos de Português 

como Língua Estrangeira, editados em Portugal, esperamos desta forma contribuir para 

uma melhor compreensão da forma como os manuais preparam o aluno para a 

comunicação. 
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 ABSTRACT 

 

Through this research study, which is part of the Master Degree in Teaching Portuguese 

as a Second and Foreign Language, we would like to discuss in which way the PSL 

textbooks have been following didactic concepts in order to develop communicative 

competences, reaching at the same time an intercultural understanding between different 

cultures´ discourses. 

To achieve these goals, we will start by a descriptive analysis of some textbooks 

designed for the levels A1 / A2, trying to understand what type of didactic approaches 

we can find reflected on these textbooks, as well as the suitability of the syllabus when 

associated with Portuguese as a Second and Foreign Language. Our study will take into 

account some of the European linguistic policies based on the Common European 

Framework of Reference for Languages. 

Reflecting on the suitability of the PSL textbooks published in Portugal, we hope to 

contribute to a better understanding in the matter of how these textbooks prepare the 

student for communicating in the target language. 
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Introdução 

 

1. Formulação do Problema 

 

A multiculturalidade assume-se actualmente como um dos maiores desafios nas 

sociedades europeias. Face à ênfase colocada nesta temática, o Conselho da Europa tem 

desenvolvido estratégias visando a promoção da diversidade linguística e cultural da 

Europa, com o intuito de aprofundar o conhecimento e a compreensão mútua entre os 

povos europeus. 

 Trata-se, portanto, de desenvolver uma política linguística orientada para a 

preservação do legado cultural europeu, fomentando, simultaneamente, o 

desenvolvimento de uma competência plurilingue. Neste sentido, os diferentes estados-

membros pretendem responder aos desafios colocados pela complexidade das 

sociedades contemporâneas.  

Com este propósito, tem sido dada especial relevância à implementação de um 

ensino de línguas que permita responder às necessidades de uma Europa multilingue e 

multicultural, preservando a sua riqueza e a diversidade cultural.  

 A necessidade de implementar um ensino de línguas visando uma maior 

compreensão e capacidade de os europeus comunicarem entre si, para além fronteiras, 

exige simultaneamente um quadro-estratégico, capaz de fixar objectivos pedagógicos a 

nível europeu. 

 Reflexo disso é testemunhado através da constante proliferação de documentos, 

relatórios, incluindo a elaboração de currículos e programas dentro da Europa. Neste 

âmbito, a elaboração do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001) 

veio consolidar a uniformização de estratégias e objectivos à escala europeia.  

Contudo, considerando os objectivos de aprendizagem e a exequibilidade dos 

mesmos, é importante referirmos o papel fundamental dos materiais didácticos neste 

processo. Mais do que princípios orientadores de práticas pedagógicas, a concepção de 

materiais didácticos, capazes de formar falantes plurilingues, caracteriza-se 

imprescindível para o ensino de línguas.  
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Urge assim a necessidade de compreendermos e reflectirmos sobre qual o papel 

desempenhado pelos manuais de língua estrangeira (LE), na aquisição de competências 

comunicativas, essenciais na promoção do diálogo entre diferentes culturas. 

Neste sentido, o nosso estudo tem como objectivo apresentar e explorar a 

adequação de materiais didácticos no ensino de LE. Os materiais aqui referidos 

correspondem aos manuais utilizados na aprendizagem, neste caso em particular, do 

Português como Língua Estrangeira (PLE).  

 A análise do tema pressupõe a compreensão de todo um enquadramento 

estratégico-político, desenvolvido pela Comunidade Europeia, face às novas exigências 

de comunicação. Assim sendo, convém ainda realçarmos que o estudo engloba factores 

diversos, tais como os benefícios da aprendizagem de línguas, o papel dos seus 

intervenientes, bem como a adequação de manuais de LE, visando o desenvolvimento 

da competência comunicativa dos alunos. 

 A pertinência do tema justifica-se com o incremento na elaboração de manuais 

PLE, no decorrer dos últimos anos. Ainda de salientar, a procura pelo ensino da Língua 

Portuguesa ser cada vez maior. Por este motivo, é nosso intuito procedermos a uma 

análise rigorosa, avaliando as características de materiais didácticos adequados à 

promoção da Língua Portuguesa. 

 Este estudo pretende contribuir para um melhor conhecimento da realidade e 

desafios, patentes nos manuais utilizados no ensino do PLE, não só em território 

nacional, como também além fronteiras. Com isto, pretendemos aferir até que ponto os 

manuais de LE comportam uma acção didáctica, capaz de optimizar uma competência 

comunicativa nos alunos. 

  

2. Objectivos do Estudo 

 

 Tendo por base a adequação de manuais de LE para a optimização da 

competência comunicativa dos alunos, o objecto deste trabalho centra-se na análise de 

alguns manuais de PLE para os níveis A1 / A2. Assim sendo, condensamos a nossa 

reflexão em três capítulos distintos. 
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 No primeiro capítulo, fazemos a apresentação de algumas políticas linguísticas 

desenvolvidas pelo Conselho da Europa, no âmbito da promoção da diversidade 

linguística, salientando ainda a relevância dada ao ensino de línguas. Num segundo 

momento, passamos à apresentação dos intervenientes neste processo didáctico, 

realçando o papel do professor, bem como as funções dos manuais de LE. 

Segue-se o segundo capítulo, no qual pretendemos abordar e compreender a 

essência metodológica da abordagem comunicativa no processo de ensino-

aprendizagem de uma LE, dando especial relevância ao conceito de competência 

comunicativa, aferindo também as diferentes dimensões linguísticas do falante, 

necessárias para o desenvolvimento de uma proficiência linguística. 

  Finalmente, num terceiro capítulo, dedicado à análise de alguns manuais de 

PLE, tentamos comprovar se existe uma acção didáctica explícita nos mesmos, visando 

o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos. 

 A consecução dos objectivos que propomos alcançar visa um conhecimento 

mais alargado das características e adequabilidade dos manuais de PLE produzidos em 

Portugal. Considerando os objectivos do desenvolvimento da competência 

comunicativa, pretendemos compreender de que modo os manuais têm acompanhado as 

orientações da política linguística europeia. Neste sentido, o que referimos 

anteriormente justifica a organização do nosso trabalho. 

  

3. Descrição do Corpus 

 

 O corpus que faz parte do nosso estudo é constituído pelos seguintes 

documentos: 

- Recomendações e documentos oficiais da Comissão Europeia, nomeadamente 

o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. 

- Três manuais PLE, para os níveis de iniciação A1 / A2, definidos no Quadro 

Comum de Referência: Aprender Português 1 (Livro do Aluno e Caderno de 

Exercícios), Na Onda do Português 1 (Livro do Aluno e Caderno de Exercícios) e Novo 

Português sem Fronteiras 1 (Livro do Aluno). 
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4. Metodologia 

 

De modo a abarcarmos os contextos mais problemáticos, no que se refere à 

adequabilidade de materiais para o ensino do PLE, seleccionámos para o nosso estudo 

autores como Grosso (1999) e Tavares (2008), incluindo também algumas das 

directrizes estabelecidas pelo Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

(2001). 

A nossa análise dos materiais terá como base pressupostos teóricos dos autores 

mencionados anteriormente. Neste sentido, procederemos a um tratamento descritivo 

dos manuais de PLE, com o intuito de compreender a adequabilidade dos mesmos aos 

objectivos comunicativos dos alunos. 

A análise encontra-se estruturada em dois momentos. Numa primeira fase, 

abordaremos alguns aspectos de carácter geral, no que se refere à organização global 

dos manuais, seguindo-se a sua caracterização. 

Num segundo momento, elaboraremos uma análise mais detalha dos conteúdos 

comunicativos, linguísticos e culturais presentes nos mesmos, que constituem a essência 

para o desenvolvimento da competência comunicativa. À luz destas definições, o nosso 

estudo será de natureza analítica e qualitativa. 

 

5. Importância e Limitações do Estudo 

 

 Note-se que o nosso estudo não pretende ser uma crítica à elaboração dos 

manuais em questão. A pertinência do tema justifica-se com o incremento e divulgação 

da Língua Portuguesa ao longo dos últimos anos. Apraz ainda salientar que o mesmo 

pretende contribuir para um conhecimento mais alargado da evolução didáctica na área 

do PLE, produzida e desenvolvida em Portugal. 

 No entanto, parece-nos ainda relevante referir as limitações do nosso estudo. Em 

primeiro lugar, o reduzido número de manuais analisados, o que não reflecte na 

totalidade todos os avanços didácticos desenvolvidos na área do PLE, nomeadamente na 

concepção de materiais didácticos. Na verdade, isso constituiria uma tarefa demasiado 
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exaustiva, não sendo possível abordar a mesma, em parte pela delimitação do nosso 

estudo. 

 Por outro lado, o número de editoras portuguesas ligadas à elaboração de 

materiais didácticos é extremamente precário. Por esta razão, a escolha dos manuais 

cingiu-se, unicamente, a duas editoras portuguesas.  

Face ao exposto, e dada a natureza do nosso estudo, salientando os elementos 

que constituem o nosso corpus, os resultados não poderão, de forma alguma, ser 

considerados generalizadores, face à evolução didáctica dos manuais de PLE.  
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Capítulo I: Enquadramento Teórico 

 

1. Introdução 

 

Com o presente capítulo pretendemos abordar a importância do ensino-

aprendizagem de uma LE, evidenciando, simultaneamente, algumas das principais 

estratégias delineadas pela Comissão Europeia para esse propósito. 

A fim de verificarmos esse facto, encontra-se o capítulo estruturado em três 

secções: na primeira, debruçamo-nos sobre a valorização e enquadramento político do 

ensino de línguas; uma secção onde se reflecte o papel do professor; e por último, a 

descrição e funções dos manuais escolares de LE.  

 

2. Quadro Estratégico-Político do Ensino de Línguas na Europa 

 

A aceitação da diversidade cultural europeia permite defender a igualdade de 

direitos bem como as expressões culturais de diversos grupos, respeitando a pluralidade 

que lhe é inerente. Atrever-nos-íamos inclusivamente a pensar a União Europeia de hoje 

como um puzzle cultural, cujas peças, todas diferentes, se congregam na promoção do 

respeito pela diversidade de cada um.  

Afigura-se assim conveniente reflectirmos neste ponto sobre a importância da 

aprendizagem de LE, bem como o incremento de medidas estratégico-políticas para a 

sua valorização. Por isso mesmo, é necessário reconhecermos, antes de mais, a 

importância do legado linguístico e cultural, bem como as principais políticas 

preconizadas pela Europa e seus estados-membros, para a promoção da diversidade 

linguística europeia. 

Neste complexo contexto europeu, onde predominam diversos repertórios 

linguísticos e culturais, não será surpreendente que a Europa de hoje se afigure como 

uma verdadeira instituição multilingue1. Daí a necessidade crescente de se preconizar 

                                                 
1 O conceito multilingue refere-se à capacidade que um indivíduo tem para utilizar múltiplas línguas e a 
coexistência de comunidades linguísticas diferentes na mesma área geográfica. Disponível em: 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11084_en.htm 
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uma política linguística, no quadro de uma política geral, partilhada por todos os 

estados-membros, com o objectivo de valorizar todas as línguas existentes no espaço 

europeu, assim como a promoção do ensino-aprendizagem das mesmas, fomentando a 

inclusão social e o desenvolvimento de uma cidadania democrática na Europa.  

No entanto, o reflexo destas mesmas políticas linguísticas pressupõe a criação de 

uma consciência generalizada sobre o valor do plurilinguismo, isto é, o conhecimento 

de um certo número de línguas. (Conselho da Europa, 2001: 19). Neste sentido, surge a 

necessidade de sensibilizar e preparar as comunidades escolares, para que as mesmas 

possam dotar os seus alunos de competências plurilingues e pluriculturais, permitindo 

simultaneamente que cada indivíduo, enquanto actor social, possa interagir linguística 

e culturalmente em diversos contextos linguísticos. (Idem, 231).  

Note-se que a criação de condições para a implementação de um ensino de 

línguas, perspectivando a promoção da diversidade linguística e cultural europeia, não é 

de todo uma medida recente. A assinatura da Convenção Cultural Europeia, em 1954, 

pelos catorze membros que integravam o Conselho da Europa, representou o primeiro 

passo no desenvolvimento de um ensino baseado no conhecimento de línguas. 

 Neste contexto europeu de diversidade linguística, a política linguística 

preconizada pela Europa possibilitou a proliferação de estudos, relatórios e 

recomendações dedicados ao ensino de línguas nos diversos estados-membros. Reflexo 

disso é visível no próprio Tratado de Maastricht, em 1992, com um dos seus objectivos 

prioritários para desenvolver uma dimensão europeia da educação, em particular 

através do ensino e disseminação das línguas entre os estados-membros. 

Ainda neste âmbito, a Comissão Europeia propõe, em 1995, novas metas de 

aprendizagem ao lançar o Livro Branco sobre a Educação e a Formação, Ensinar e 

Aprender: Rumo à Sociedade Cognitiva. Com ele a Comissão promove o ensino de, 

pelo menos, três línguas pertencentes a estados membros (língua materna e duas 

estrangeiras), tendo por base objectivos económicos e culturais. 

A promoção da aprendizagem das línguas e do valor do plurilinguismo, aliada a 

uma maior ênfase na diversidade linguística, tornou-se, de facto, num elemento-chave 

da política de educação da União Europeia. Se na década de 1990, o apoio comunitário 

era canalizado para a aprendizagem das línguas oficiais, a primeira década do novo 

século assistiu à introdução de uma política de aprendizagem de línguas que procura 
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promover a aprendizagem de todas as línguas, sempre que possível, incluindo também 

línguas regionais ou minoritárias2.  

Com o alargamento da União Europeia e um incremento da mobilidade social, 

novos desafios seriam colocados ao ensino de línguas. Certamente por isso, o Conselho 

da Europa acabaria por criar novas estratégias, perspectivando uma continuação das 

suas políticas e recomendações para o ensino de línguas.  

Porém, a tentativa de alcançar uma Europa baseada no conhecimento de línguas, 

reflectindo ao mesmo tempo a importância desse mesmo conhecimento, implica 

compreendermos que: 

 

A capacidade de comunicar numa língua estrangeira constitui uma das oito competências 

essenciais necessárias para a realização pessoal, a cidadania activa, a coesão social e a 

empregabilidade na sociedade do conhecimento. Além disso, o GANM gostaria de chamar a atenção 

para o valor intercultural da aprendizagem linguística e seus benefícios cognitivos. A aprendizagem das 

línguas desenvolve a atenção, a percepção, a memória, a concentração, o pensamento teórico e o 

pensamento crítico, bem como a capacidade de resolver os problemas e de trabalhar em equipa. Além 

disso, estes benefícios para o indivíduo são extremamente importantes para o bem-estar da sociedade a 

todos os níveis3. 

 

De acordo com o documento, salienta-se uma especial relevância no ensino de 

línguas, conducentes à criação de uma Europa baseada no conhecimento das mesmas. 

Prova disso, reflectiu-se após a definição da Estratégia de Lisboa, anunciada em Março 

de 2000, onde se assume a importância do ensino de línguas, na medida em que o 

mesmo possibilita alcançar uma economia baseada no conhecimento, a mais 

competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento económico sustentado, mais e 

melhores empregos, e uma maior coesão social.  

Face ao exposto, e numa tentativa se alcançar os mesmos objectivos, afigura-se 

necessária a implementação de um ensino capaz de responder às novas exigências, em 

matéria de ensino de línguas. Com este propósito, o Conselho da Europa e a União 

Europeia, desenvolveram como principal objectivo estratégias para a promoção do 
                                                 
2 Tomemos como exemplo a criação da Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias, 1992 
 
3 Grupo de Alto Nível sobre o Multilinguismo – Comissão Europeia (2007) Relatório Final, Resumo. 
Disponível em: http://ec.europa.eu/education/languages/archive/doc/multishort_pt.pdf 
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ensino de línguas, fomentando a inclusão social e o desenvolvimento de uma cidadania 

democrática na Europa. 

No entanto, o reflexo destas mesmas políticas linguísticas, preconizadas pelo 

Conselho da Europa, exigiu a delineação de novas estratégias com objectivos comuns, 

no que diz respeito às práticas no domínio e ensino das línguas. Nesta linha de ideias, o 

Conselho da Europa acabaria por criar o Quadro Europeu Comum de Referência para 

as Línguas (2001). 

Com a criação do QECR, o Conselho da Europa desenvolveu como principal 

objectivo: 

 

(…) uma base comum para a elaboração de programas de línguas, linhas de orientação 

curriculares, exames, manuais, etc., na Europa. Descreve exaustivamente aquilo que os aprendentes de 

uma língua têm de aprender para serem capazes de comunicar nessa língua e quais os conhecimentos e 

capacidades que têm de desenvolver para serem eficazes na sua actuação. A descrição abrange também 

o contexto cultural dessa mesma língua. (Conselho da Europa, 2001: 19). 

 

As principais premissas desta nova política de ensino de línguas, prendem-se, 

fundamentalmente, com uma mobilização de competências que permitem aos cidadãos 

comunicar eficazmente uns com os outros e melhorar a compreensão mútua, 

possibilitando ainda uma maior abertura aos outros, às suas culturas e maneiras de ver 

o mundo. (Plano de Acção, 2003: 3). Neste âmbito, o Conselho da Europa criou também 

outro instrumento, com o intuito de reconhecer e avaliar as diferentes experiências e 

competências linguísticas dos seus utilizadores, o Portfólio Europeu de Línguas.  

No entanto, as diversas estratégias criadas neste âmbito, colocaram novos 

desafios. A interculturalidade advogada pela Europa, remete-nos, pois, para a crucial 

esfera das várias culturas em diálogo, entendendo a língua como uma marca cultural e 

admitindo a diversidade linguística como uma marca da cultura europeia dos dias de 

hoje. 

Assim sendo, é importante referir que se perspectivarmos a língua como veículo 

de expressão cultural, a aprendizagem de línguas deverá, ainda, contemplar o 

desenvolvimento de uma competência intercultural. (Byram, 1997). Esta mediação 
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intercultural pressupõe a aquisição de diversos saberes4, convertendo o aluno num 

mediador, capaz de compreender e relativizar, não só a sua própria cultura, como 

também adoptar uma atitude de tolerância e respeito pelo Outro.     

Ainda nesta perspectiva, e considerando a interculturalidade como uma meta de 

aprendizagem, também o Conselho da Europa corrobora esta premissa, ao defender que 

qualquer aluno interculturalmente competente desenvolve uma consciência de que 

existe uma grande variedade de culturas para além das que são veiculadas pelas L1 e 

L2, desempenhando ao mesmo tempo o papel de intermediário cultural entre a sua 

própria cultura e a cultura estrangeira e gerir eficazmente as situações de mal-

entendidos e de conflitos interculturais. (Conselho da Europa, 2001: 150-151). 

Reconhecendo, assim, a necessidade de promover a diversidade linguística 

através de um ensino de línguas, visando a formação e preparação de cidadãos para a 

promoção do diálogo entre diferentes culturas, com base na compreensão e tolerância 

das mesmas, afigura-se desta forma necessário repensar os saberes e práticas educativas, 

com o propósito de uma construção europeia baseada nesta diversidade cultural e 

linguística.  

Referimo-nos, por isso, ao desenvolvimento de quatro aprendizagens 

fundamentais, necessárias à construção de uma cidadania democrática baseada no 

respeito e tolerância pelo Outro. Trata-se, portanto, de preconizarmos os diferentes 

saberes e competências, apresentadas pela UNESCO (Delors et al, 1996) para a 

Educação do século XXI, os quatro pilares do conhecimento: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e por último, aprender a ser.  

A mobilização destes diferentes saberes constituirá a base para uma educação 

visando a valorização de valores pluralistas, bem como uma maior capacidade de 

compreensão e aceitação do Outro.  

                                                 
4 Segundo Byram (1997), uma competência intercultural pressupõe a aquisição de saberes como: 
Atitudes: uma disponibilidade para uma maior tolerância, bem como a relativização do Eu, pressupondo, 
do mesmo modo, a valorização do Outro; 
Conhecimento: dos grupos sociais, compreendendo e agindo de acordo com as convenções da sociedade-
alvo; 
Capacidades de interpretação e relação: maior compreensão da cultura-alvo, relacionando-a com a sua 
própria cultura; 
Capacidades de descoberta e interacção: aquisição de novos conhecimentos das práticas culturais e 
capacidade de articular conhecimentos em situações reais de comunicação; 
Consciência cultural crítica / educação política: capacidade de aferir, de forma crítica, práticas e 
produtos culturais, inerentes ao próprio país e dos Outros.  
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Nesta linha de ideias, podemos concluir que o ensino de línguas deverá centrar-

se, não só num conhecimento linguístico, como também possibilitar a aprendizagem de 

valores culturais inerentes a uma língua. Neste sentido, há que dar relevo a um ensino 

capaz de formar cidadãos plurilingues, aptos para a promoção do diálogo entre culturas, 

promovendo o respeito recíproco entre os cidadãos europeus. 

Porém, implementar um ensino de línguas capaz de formar cidadãos plurilingues 

aptos para o exercício da cidadania europeia, implica ainda reflectirmos sobre o papel 

dos agentes intervenientes em todo este processo educativo. Afigura-se, por isso, 

necessária uma reflexão cuidada sobre o papel do professor, bem como uma escolha e 

adequação de materiais didácticos neste processo pedagógico. 

 

3. O Papel do Professor 

 

Como podemos observar anteriormente, a implementação de um ensino de 

línguas capaz de formar cidadãos plurilingues para a promoção de um diálogo entre 

diferentes culturas, tem-se assumido como uma das principais metas, visadas pelo 

Conselho da Europa. 

Não devemos, contudo, esquecer que o valor do plurilinguismo e de uma 

mediação intercultural, assumidos como um dos principais vectores nas políticas 

linguísticas europeias, reconceptualizaram as práticas pedagógicas subjacentes ao 

ensino de línguas. Neste sentido, pretende-se dar lugar a um ensino visando o 

desenvolvimento de uma cidadania democrática, baseada no respeito, compreensão e 

pela valorização do Outro.  

Neste âmbito, o ensino estará centrado num dinamismo dialogal constante, 

permitindo a promoção do reconhecimento recíproco das maiorias e minorias, o respeito 

pela diversidade linguística e cultural.  

Afigura-se assim conveniente reflectirmos sobre o papel do professor neste 

processo pedagógico. Neste quadro, visando uma formação plurilingue, o processo de 

aprendizagem não poderá estar exclusivamente centrado no professor. Na verdade, é 

esperado um modelo de aprendizagem (...) no qual o papel do professor é alterado para 
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coordenador ou orientador, sendo fundamentais o envolvimento pessoal dos estudantes 

e as atitudes de cooperação. (Sequeira, 2003: 56). 

Segundo esta noção, parece-nos lícito afirmarmos que o professor deverá ocupar 

o papel de mediador, centrando-se no ambiente pedagógico e didáctico, possibilitando 

uma melhor aprendizagem. Como se poderá observar, o professor desempenhará, assim 

o papel de orientador e facilitador, capaz de reconhecer, analisar e ultrapassar os 

problemas de aprendizagem. (Conselho da Europa, 2001: 198). 

Parece-nos ainda importante realçarmos que o mesmo deverá manter um espírito 

crítico sobre os seus modos de actuação, desenvolvendo sempre que possível novas 

metodologias de trabalho. Por isso mesmo, será conveniente que o mesmo reflicta sobre 

as suas práticas pedagógicas como um processo de consciencialização das suas 

competências, capacidades e conhecimentos. 

Ainda no âmbito do ensino de línguas, o professor deverá ter como principal 

objectivo o desenvolvimento e aperfeiçoamento das competências comunicativas dos 

seus alunos. Para esse fim, ocupar-se-á em transmitir as regras gramaticais da língua-

alvo colocando-as ao serviço da comunicação, […] adaptando os conteúdos de acordo 

com o factor tempo e com as necessidades do público aprendente. (Tavares, 2008: 51). 

No entanto, é preciso reconhecer que o factor tempo, aqui mencionado, 

representa um dos principais obstáculos na aprendizagem da língua. Note-se que não 

nos referimos, neste ponto, ao factor tempo como uma característica inerente à 

aprendizagem de um LE, mas sim como factor externo à mesma. Por outras palavras, o 

processo de aprendizagem da língua é um processo moroso, e não uma tarefa num dado 

momento. Trata-se de uma aprendizagem ao longo da vida5. 

 Nesta linha de ideias, referimo-nos a obstáculos, se pensarmos nas poucas horas 

semanais de que se dispõe para a prática diária da mesma. Neste sentido, e revisitando o 

papel do professor, o mesmo deverá incentivar e motivar os seus alunos, na procura de 

informação, procurando co-responsabilizar o aluno pela sua aprendizagem. Em 

consonância com estes princípios, o aluno disporá de uma maior mobilidade, visando, 

deste modo, o alargamento dos seus conhecimentos linguísticos fora do ambiente 

escolar. (Girard, 1997). 

                                                 
5 Disponível em: 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11054_pt.htm 
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Em função do que ficou dito, assumimos que uma reflexão cuidada das práticas 

pedagógicas, aliadas ao perfil do professor moderno, constitui a essência para um 

ensino de línguas. Contudo, enquadra-se ainda neste complexo processo pedagógico a 

necessidade de aferir a relevância que os materiais didácticos, em particular os manuais 

de LE, assumem neste processo.  

 

4. As Funções de Manuais de LE 

 

Para que a aprendizagem da LE seja eficaz, é necessário reflectir sobre o papel 

fundamental que o manual assume no processo de aprendizagem. Embora vivamos na 

era da globalização, traduzida pelo sucesso de todas as suas componentes, sejam elas 

comunicativas e socioculturais, como económicas ou tecnológicas, a verdade é que o 

manual continua a ser o material mais utilizado na aprendizagem de línguas.  

A questão que se coloca é: como definir o papel que o manual desempenha no 

processo de ensino-aprendizagem de LE? Comecemos então por definir o conceito de 

manual. Podemos caracterizar um manual como: 

 

(…) o instrumento de trabalho, impresso, estruturado e dirigido ao aluno, que visa contribuir 

para o desenvolvimento de capacidades, para a mudança de atitudes e para a aquisição dos 

conhecimentos propostos nos programas em vigor, apresentando a informação básica correspondente às 

rubricas programáticas, podendo ainda conter elementos para o desenvolvimento de actividades de 

aplicação e avaliação da aprendizagem efectuada. (Decreto-lei nº 369/90). 

 

De acordo com a descrição apresentada, assumimos o manual como um suporte 

auxiliar, essencial no processo de aprendizagem. Por outro lado, é preciso 

reconhecermos o estatuto e funções de um manual não são fáceis de definir, tendo em 

conta que os seus aspectos são, maioritariamente, considerados diversos, com funções 

múltiplas e um estatuto ambíguo. (Choppin, 1992). 

Para Tormenta (1996: 9), o manual é caracterizado como a única bibliografia 

que o professor conhece em termos científicos e em termos pedagógicos. Paralelamente, 

e no que respeita às suas funções, facilita a planificação, o desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem e a avaliação. (Idem, 194). Assim sendo, podemos assumir, de 
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certa forma, que os manuais se apresentam como protagonistas no palco educacional, 

ocupando um lugar de destaque no processo de ensino-aprendizagem.  

Do ponto de vista pedagógico-didáctico, não podemos deixar de salientar que 

qualquer manual de LE deve constituir um auxílio, visando uma maior eficácia durante 

a aprendizagem. Neste sentido, há que dar relevo à estrutura do manual. Nesta 

perspectiva, os manuais de LE devem ser elaborados de acordo com uma estrutura bem 

organizada, possibilitando uma introdução progressiva dos conhecimentos necessários a 

adquirir ao longo da aprendizagem. Ainda de salientar que a mesma deve encontrar-se 

orientada e subdividida em unidades, de acordo com os objectivos didácticos propostos 

pelos autores. 

Por outro lado, e considerando as metas de aprendizagem, parece-nos, do mesmo 

modo, importante referir que as mesmas dependem da relevância dada pelos autores. 

Aliás, espera-se que o manual possibilite o desenvolvimento das capacidades dos 

alunos, nomeadamente a expressão oral e escrita e a compreensão oral e escrita. 

Contudo, como refere Tavares (2008: 38), a importância que num manual é atribuída a 

cada uma destas capacidades, bem como o modelo metodológico seguido […] depende 

essencialmente do seu autor.  

Enquanto veículo transmissor de conhecimentos, os manuais de LE devem 

incluir uma componente cultural. Nesta linha de ideias, convém referirmos que a 

aprendizagem de línguas se encontra interligada com a cultura. Ambos são conceitos 

indissociáveis, uma forma de sistema de valores. Prova disso, encontra-se reforçada na 

afirmação partilhada por Frias (1991: 447) citada por Tavares (2008: 44) ao referir que: 

 

 Ensinar a cultura na língua é reconhecer que a língua é uma prática social, que enunciado, 

destinador e destinatário não são neutros, que através das línguas e dos seus usos se manifestam 

realidades socioculturais, se estabelecem relações. 

O ensino da língua conduz-nos ao centro das realidades culturais e pode ajudar cada 

aprendente a reduzir a margem de incompreensão entre ele e outros cuja língua e cultura são diferentes. 

 

Certamente que a apresentação de uma componente cultural constitui uma mais 

valia para o aluno, possibilitando uma melhor percepção das realidades sociais do país 

onde a língua é falada. O aluno usufruirá deste modo de um maior conhecimento das 
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normas sociais, incluindo até mesmo o contacto com referências relativas a questões de 

identidade nacional e cultural. A mobilização de todos estes conhecimentos possibilitará 

ainda a aquisição de uma segunda identidade, patente na aprendizagem de qualquer LE 

(Brown: 2007). 

No âmbito da representação da componente cultural, a mesma é veiculada nos 

manuais, como se tem verificado ao longo dos anos, sobre representação de textos, 

adaptados aos conhecimentos do público-alvo. Esta é, contudo, uma questão delicada. 

Os textos seleccionados poderão não corresponder, de todo, à realidade cultural, 

contribuindo para o reforço de estereótipos negativos. Neste sentido, os manuais devem 

ser complementados com um repertório de textos e documentos autênticos, visando uma 

representação da cultura-alvo mais fiel à realidade. 

Neste quadro, os materiais autênticos não se constituem apenas sob a forma de 

textos. Realce-se aqui a importância do uso frequente de fotografias nos manuais de LE. 

Elas constituem a forma mais atractiva e fiel da representação de um país, auxiliando no 

conhecimento da cultura-alvo. (Séférian, 1995). Apraz ainda salientar o facto de esta 

forma de representação de cultura possibilitar a eliminação de preconceitos ou clichés.  

Revisitando os princípios da política linguística europeia, visando a formação de 

cidadãos plurilingues, o manual de LE deve funcionar como um suporte ao 

desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos. Na verdade, este é o grande 

desafio que se coloca na elaboração de manuais de LE. No âmbito da Didáctica das 

Línguas Estrangeiras, este é também um facto que tem assumido especial relevância, 

constituindo uma das principais metas a alcançar, o desenvolvimento de uma 

competência de comunicação adequada aos objectivos dos alunos. 

No entanto, esta é uma competência bastante complexa, na medida em que 

comporta um aglomerado de competências, existindo uma responsabilidade, como 

refere Lomas (2003: 19), na promoção dessas capacidades que devemos fomentar entre 

os alunos e as alunas de modo a contribuir de maneira apropriada para o 

desenvolvimento da sua competência comunicativa.   

À luz destas definições, pressupõe-se um cuidado especial na elaboração de 

manuais de LE, adequados ao desenvolvimento da competência comunicativa dos seus 

consulentes. Compreende-se, contudo, que a concepção dos mesmos, visando as 
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necessidades comunicativas dos alunos, não representa em si uma tarefa de fácil 

consecução. 

Sublinhamos desta forma a necessidade de se realçar uma das principais 

características dos manuais. Neste sentido, torna-se imprescindível compreendermos 

que a tipologia adoptada representa um factor importante no desenvolvimento da 

competência comunicativa do aluno. Deste modo, e de acordo com Gérard e Roegiers 

(1998: 88-89), os manuais podem constituir-se como: 

 

Manuais fechados, que contêm em si mesmos todos os elementos necessários à aprendizagem. 

[…] e promovem uma aprendizagem de tipo reprodutivo, desenvolvendo capacidades relativamente 

passivas: saber-redizer e saber-refazer; 

Manuais abertos, que promovem a interacção, que incentivam o saber-fazer, a pesquisa, a 

integração das aquisições e dos saberes. O aprendente deve ser capaz, não apenas de repetir os saberes 

transmitidos pelo manual, mas também de exercer um saber-fazer cognitivo sobre esses mesmos saberes.  

 

De acordo com o exposto, facilmente concluímos que será incumbido ao 

professor uma escolha cuidada do manual a utilizar. Ainda neste seguimento, deverá 

proceder à elaboração de materiais complementares, suprimindo quando necessário, a 

falta dos mesmos sempre que tais necessidades o exijam.  

Finalmente, afigura-se necessário referir que a concepção de manuais adequados 

às necessidades e objectivos comunicativos dos alunos, é bastante limitada. Na 

realidade, e por motivos editoriais estes são, em grande parte, manuais generalistas. 

Como refere Tavares (2008: 35), a elaboração de manuais de LE contextualizados não 

são rentáveis do ponto de vista editorial.  

Considerando as metas de desenvolvimento de uma competência comunicativa 

em língua, torna-se imprescindível uma adequação rigorosa dos materiais didácticos. 

Como referimos, apesar da evolução no âmbito da Didáctica das Línguas Estrangeiras, 

visando uma competência comunicativa, assim como uma maior uniformização na 

elaboração de programas e manuais na Europa (Conselho da Europa, 2001), esta revela-

se hoje uma questão fundamental: acompanharão os manuais de LE as evoluções 

presenciadas no âmbito da Didáctica das Línguas Estrangeiras, assim como as 

directrizes propostas pelo Conselho da Europa? 
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Capítulo II: Abordagem Comunicativa 

 

1. Considerações Prévias 

 

 O advento do fenómeno da globalização, os avanços tecnológicos na área das 

novas tecnologias de comunicação, assim como o acelerado progresso na mobilidade de 

cidadãos com o alargamento da União Europeia, aliado a uma formação plurilingue, 

fizeram emergir novas necessidades de comunicação. Pretende-se deste modo 

reposicionar um ensino de línguas capaz de responder às necessidades comunicativas de 

cada indivíduo, envolvendo não apenas uma aquisição de conhecimentos linguísticos, 

mas também de conhecimentos socioculturais e pragmáticos da língua-alvo, para o uso 

real da língua. 

De acordo com esta nova visão, julgamos que convirá compreender o conceito 

de Língua não como uma identidade neutra, mas sim como um instrumento de 

interacção interpessoal e intercultural, assumindo também uma realidade cultural 

quando ensinada. A partir desta nova perspectiva, a Língua encontra-se cada vez mais 

associada a um instrumento essencial para nos exprimirmos e interagirmos em 

sociedade. Convirá, por isso, abordarmos o conceito de Competência Comunicativa. 

 

2. Competência Comunicativa 

 

A década de 1970 foi marcada pela reconceptualização do conceito de Língua. 

Antes de mais, é preciso reconhecermos que até aqui a aprendizagem de uma língua 

assumia-se apenas como um conjunto de regras gramaticais, as quais o aluno deveria 

compreender e interiorizar. Face às novas necessidades de comunicação, a Língua 

adquire um novo sentido, passando a ser entendida como um conjunto de competências 

(gramaticais, discursivas, sociolinguística e estratégica) que constituem a competência 

comunicativa e que permitem a um falante compreender e produzir enunciados nessa 

língua. (Leiria et alli, 2005: 10). 

Esta necessidade de comunicação tornou-se, grosso modo, num dos objectivos 

principais a desenvolver no âmbito da Didáctica das Línguas Estrangeiras, 
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redireccionando e preparando um ensino capaz de desenvolver as competências 

comunicativas dos alunos. Neste sentido, assistimos a uma viragem no ensino de 

línguas, privilegiando uma nova metodologia, designada por abordagem comunicativa. 

Afigura-se assim conveniente reflectirmos neste ponto sobre a essência deste novo 

paradigma didáctico.  

A abordagem comunicativa pressupõe o aperfeiçoamento de diversas 

competências, capazes de facilitar a produção de um discurso coerente em diversos 

contextos, permitindo, simultaneamente, optimizar a aprendizagem da língua. Na 

verdade, as mesmas devem ser trabalhadas e aperfeiçoadas, consoante os objectivos de 

cada aluno. Por outras palavras, a construção de enunciados na LE deve ser realizada de 

forma eficaz e coerente.  

Assim, de acordo com Germain (1993), a aquisição de estruturas linguísticas, 

nomeadamente regras gramaticais, não constitui um papel relevante neste processo 

didáctico. Aliás, convêm referir que a componente gramatical desempenhará um papel 

secundário, funcionando apenas como instrumento de auxílio em torno de todo este 

processo.  

No entanto, gostaríamos de referir que a gramática não deixa de ser ensinada, em 

função das necessidades comunicativas dos alunos. Realça-se apenas o facto de a 

mesma deixar de ter um papel central em todo o processo. Reforço da mesma ideia é 

testemunhada por Casteleiro (1991: 114-115), citado por Tavares (2008: 43) quando 

refere: 

 

Isto não significa que a gramática não seja relevante na aprendizagem duma língua estrangeira, 

mas que a sua função passa a ser a de instrumento auxiliar do aprendente, perdendo assim o lugar de 

pivô da organização dos conteúdos programáticos, que tinha anteriormente. Tal papel é agora 

determinado por outros parâmetros, considerados mais importantes, como as necessidades do 

aprendente, as funções comunicativas ou actos de fala e as situações de comunicação. 

 

Ao sublinhar-se as necessidades comunicativas do aluno, este novo paradigma 

didáctico acabaria por materializar um novo conceito, o de Competência Comunicativa. 

O mesmo, cunhado por Hymes (1972), tem-se assumido com especial relevância no 

contexto de aprendizagem das LE. Hymes defende que a essência de uma Competência 
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Comunicativa, não se limita apenas ao seu conhecimento gramatical, mas também à 

capacidade de o usar. 

De facto, para que a comunicação seja eficiente o aluno necessita, além do 

conhecimento gramatical e lexical, de processar simultaneamente um conhecimento de 

carácter extra-linguístico, um saber pragmático relativamente às convenções 

enunciativas que estão em uso numa comunidade. Para Hymes (1972), esta competência 

assume-se por isso como um conjunto de conhecimentos, ou até mesmo de habilidades 

necessárias a qualquer indivíduo, visando a compreensão e participação dentro de uma 

comunidade linguística. 

Ainda neste âmbito, Canale e Swain (1980: 29-30) acabariam por corroborar a 

teoria de Hymes, integrando posteriormente no conceito de Competência Comunicativa 

quatro subcompetências: competências gramatical (léxico, morfologia, fonologia e 

semântica), discursiva (capacidade de compreender diferentes estruturas textuais, 

optimizando a construção de textos coesos e coerentes em diferentes géneros), e 

estratégica (estratégias de aprendizagem na aquisição de novas línguas) sendo estas 

duas últimas parte da competência sociolinguística que regula o uso e correcção da 

língua consoante os contextos em que as interacções ocorrem. 

Face ao exposto, não podemos deixar de salientar a complexidade inerente a esta 

competência. Como podemos perceber, esta competência caracteriza-se como 

complexa, face ao entrosamento dos diversos saberes e subcompetências que comporta 

(linguística, discursiva, pragmática, sociocultural). Nesta linha de ideias, autores como 

Vieira e Moreira (1993: 51) descrevem competência de comunicação numa língua como 

o conjunto de atitudes, conhecimentos e capacidades necessários ao uso correcto e 

adequado dessa língua em situações reais de comunicação. 

No que concerne ao desenvolvimento de competências em língua, estas 

assumem-se como um processo moroso, estruturado por diferentes fases de 

aprendizagem. Contudo, as mesmas dependem de recursos cognitivos e afectivos, bem 

como das capacidades que cada indivíduo possuiu enquanto actor social. Assim, sob o 

ponto de vista da relação entre o processo de aprendizagem e uso da língua, veja-se 

como exemplo a seguinte descrição apresentada pelo QECR (2001: 29): 
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O uso de uma língua abrangendo a sua aprendizagem inclui as acções realizadas pelas pessoas 

que, como indivíduos e como actores sociais, desenvolvem um conjunto de competências gerais e, 

particularmente, competências comunicativas em língua. As pessoas utilizam as competências à sua 

disposição em vários contextos, em diferentes condições, sujeitas a diversas limitações, com o fim de 

realizarem actividades linguísticas que implicam processos linguísticos para produzirem e/ou receberem 

textos relacionados com temas pertencentes a domínios específicos. Para tal, activam as estratégias que 

lhes parecem mais apropriadas para o desempenho das tarefas a realizar. O controlo destas acções 

pelos interlocutores conduz ao reforço ou à modificação das suas competências. 

 

Através da descrição dada pelo QECR, define-se a aprendizagem e utilização de 

uma língua como um processo complexo, variando em função do contexto. A esta 

preside ainda o facto de incluir, simultaneamente, uma confluência de diferentes 

domínios e situações, o que implica ter em conta as condições e limitações que podem 

intervir durante a comunicação.  

Com o objectivo primordial de aprender e utilizar adequadamente uma língua, 

contemplando a diversidade de factores mencionados anteriormente, o aluno deverá ser 

capaz de realizar o maior número possível de tarefas de valor comunicativo, 

optimizando desta forma uma prática contextualizada da língua-alvo. Pretende-se deste 

modo reposicionar o utilizador e o aprendente de língua como actores sociais. (Ibid). 

Em função do que fica dito, cultiva-se desta forma uma abordagem orientada para a 

acção, visando assim uma preparação activa da língua para comunicar. 

Neste seguimento, parece-nos importante distinguir as competências gerais e as 

comunicativas: competências gerais, utilizadas na consecução de actividades, de 

carácter geral, sem qualquer especificidade linguística, e em competências 

comunicativas que permitem actuar, utilizando meios linguísticos, na sua generalidade. 

Desta forma, o processo de ensino-aprendizagem inicia-se através do conjunto de 

competências gerais, já existentes, a partir das quais se irão desenvolver as 

competências em língua (comunicativas). 

Neste âmbito, o QECR (2001: 31-33) destaca como competências gerais dos 

utilizadores de línguas: o conhecimento declarativo (conhecimento do mundo, 

consciência intercultural); capacidades e competência de realização (capacidades 

sociais e da vida quotidiana); a competência existencial (atitudes, características de 

personalidade, valores) e a competência de aprendizagem (tomada de consciência da 

língua do aluno, capacidades fonéticas, bem como capacidades heurísticas).  
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 No que diz respeito às competências comunicativas dos alunos, o QECR utiliza 

o conceito de Competência Comunicativa, subdividindo-o em três diferentes 

componentes: linguística, sociolinguística e pragmática. (Idem, 34). 

A competência linguística, ocupando-se da área lexical, gramatical, semântica, 

fonológica, ortográfica e ortoépica. Esta competência possibilita conhecimentos 

diversos, assim como outras dimensões da língua enquanto sistema.  

 A competência sociolinguística compreende, principalmente, os aspectos 

socioculturais do uso da língua. Por outras palavras, visa conhecer o contexto social dos 

seus intervenientes, nomeadamente os marcadores linguísticos de relações sociais, 

diferenças de registo de dialectos e sotaques.  

A competência pragmática implica o conhecimento que o aluno possui dos 

princípios funcionais da língua. Traduz-se na capacidade de estruturar e gerir 

correctamente os recursos linguísticos, assim como a coesão e coerência num 

determinado contexto comunicacional. 

Finalmente, parece-nos ainda pertinente referir que a utilização desta abordagem 

didáctica não tem como objectivo a repetição de estruturas linguísticas. Trata-se, 

essencialmente, de uma metodologia que possibilita o desenvolvimento das 

competências comunicativas, produzidas espontanea e conscientemente pelo aluno. 

 

2. 1. Competências do Falante 

 

Como temos vindo a referir, o domínio de uma proficiência linguística 

sofisticada e desenvolvida, tem-se assumido como um dos principais vectores da 

política linguística. No entanto, não podemos esquecer que comunicar numa LE 

pressupõe o aperfeiçoamento de diferentes domínios com especial incidência em 

competências específicas. Por outras palavras, podemos aferir que a comunicação:  

 

(…) baseia-se na capacidade de compreender, expressar e interpretar conceitos, pensamentos, 

sentimentos, factos e opiniões tanto oralmente como por escrito (escutar, falar, ler e escrever) em 

diversas situações da vida social e cultural (na educação e formação, no trabalho, em casa e nos tempos 

livres), consoante as necessidades ou os interesses de cada um. A comunicação em línguas estrangeiras 

requer também aptidões como a mediação e a compreensão culturais. O grau de proficiência linguística 
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de cada pessoa será distinto nas quatro dimensões (escutar, falar, ler e escrever) e variará também em 

função das diferentes línguas e do contexto social e cultural, do ambiente, das necessidades e/ou dos 

interesses de cada um6. 

 

Como podemos testemunhar, a conjugação de diferentes competências permitem 

ao falante/ouvinte produzir e reconhecer estruturas linguísticas, patentes em diferentes 

contextos de comunicação. Ou seja, afigura-se necessário o domínio da expressão e 

compreensão oral, leitura e escrita, visando deste modo o uso real da língua, por outras 

palavras, para a comunicação. De maneira a abarcarmos e compreendermos a 

especificidade de cada uma destas competências, procederemos de seguida à 

categorização das mesmas. 

 

2. 1. 1. A Expressão Oral 

 

Autores como Amor (2003: 67) defendem que A condição fundamental para a 

aquisição/aperfeiçoamento de competências numa língua é o seu uso comunicativo. De 

facto, comunicar numa LE pressupõe uma prática diária, de modo a alcançarmos uma 

proficiência linguística na mesma. Todavia, devemos compreender que ao 

representarmos o papel de locutores, desempenhamos uma tarefa distinta, a de elaborar 

discursos coerentes e, na maior parte das vezes, espontâneos. Contudo, a elaboração e 

adequação daquilo que se quer comunicar ao(s) locutor(es), em determinada situação, 

exige o conhecimento explícito das regras que devem estabelecer a comunicação. 

(Delgado-Martins, 1992: 9). 

Sublinhando-se deste modo a relevância de uma adequação e de um 

conhecimento explícito das regras, será lícito afirmarmos o papel que o professor 

desempenhará nesta tarefa. Assim sendo, será incumbido ao professor um delineamento 

de novas estratégias, visando a promoção de objectivos comunicativos em sala de aula, 

procurando diluir as barreiras encontradas pelos alunos como dificuldades ao nível 

linguístico-discursivo, ou no plano da construção e coerência discursiva. As actividades 

                                                 
6 Key Competences for Lifelong Learning: A European Reference Framework – Comissão Europeia 
(2006). Disponível em: 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm 
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propostas anteriormente funcionam, simultaneamente, como correcção das estruturas 

linguísticas, orientando os alunos para as formas de iniciar, manter e terminar um 

discurso coerente.  

Face ao exposto, concluímos que urge a necessidade de criar oportunidades de 

simulação de discurso, aquando da aprendizagem de uma LE. Para esse fim, é 

imprescindível uma adequação de materiais, que incluam actividades capazes de 

optimizar um trabalho sistemático e orientado, visando como objectivo primordial o 

desenvolvimento de competências comunicativas. Trata-se, portanto, de colocar o aluno 

no centro da aprendizagem, promovendo uma maior interacção e mediação para a 

optimização de uma competência comunicativa em língua. 

 

2. 1. 2. A Compreensão Oral 

 

A compreensão oral desempenha um papel de destaque na aprendizagem de uma 

LE. Ela assume-se fundamental para a compreensão do acto discursivo. Deste modo, o 

objectivo desta dimensão linguística implica a formação de um aluno competente no 

plano da oralidade. 

Quando ocupamos o lugar de ouvintes, defrontamo-nos com uma tarefa que 

requer concentração e prática. Estamos perante um trabalho de processamento de sinais 

fónicos de que resultará a determinação das palavras, a identificação dos padrões de 

combinação das mesmas e a interpretação a atribuir à sequência. (Duarte, 2000: 19). 

Estamos assim perante uma dimensão linguística bipartida, subdividida em áreas 

distintas como a compreensão e expressão oral, o que nos parece constituir uma 

dimensão com características essenciais, as quais o aluno deverá dominar. 

No entanto, a proficiência desta dimensão linguística encontra-se por vezes 

limitada por condições externas como condições físicas na oralidade (problemas de 

dicção), ou por condições sociais (grau das relações sociais entre os diferentes 

intervenientes), implicando limitações na compreensão. (Conselho da Europa, 2001:79). 

Neste sentido, parece-nos importante referir que a capacidade dos falantes, 

especialmente dos aprendentes, de fazer actuar a sua competência linguística depende 

muito das condições físicas nas quais a comunicação ocorre. (Idem, 80). Assim sendo, 
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assumimos como fundamental a existência de uma prática corrente da compreensão 

oral.  

Ainda nesta linha de ideias, não podemos esquecer o facto de cada falante 

comunicar de formas diferentes, optimizando, por vezes, discursos que reflectem 

factores de diferente natureza, nomeadamente, factores sociolinguísticos. Assume-se 

desta forma necessário criar e utilizar diferentes modelos de prática, facultando ao aluno 

um maior contacto com a variação linguística da língua-alvo. Por outro lado, este deverá 

ocupar um papel mais activo na aprendizagem, com o intuito de aprender a saber ouvir 

para compreender. 

 

2. 1. 3. A Leitura 

 

A leitura assume-se como uma modalidade imprescindível na aprendizagem de 

uma LE. Por um lado, representa em si uma forma de comunicação. Por outro, 

caracteriza-se como uma tarefa complexa que exige do aluno uma melhor compreensão 

do modo como a língua funciona, tanto do ponto de vista fonológico, sintáctico como 

lexical.  

No âmbito de aprendizagem da LE, é preciso salientarmos a relevância dada ao 

uso de tipologias textuais diversificadas. Nesta perspectiva, parece-nos necessário que o 

aluno disponha de um contacto com uma maior diversidade textual. O mesmo contacto 

deverá englobar documentos autênticos, literários ou não-literários, visando desta forma 

a formação do aluno num leitor polivalente. 

É igualmente lícito afirmarmos que o uso de textos autênticos deve ser 

imprescindível no repertório do aluno. A utilização dos mesmos permitirá uma 

percepção mais realista da complexidade linguística e cultural da língua-alvo, ainda de 

salientar que permitem uma apropriação transformadora e de construção cultural da 

realidade. (Amor, 2003: 83).   

Julgamos que convirá reforçar o papel que a leitura representa no ensino da LE. 

A sua prática traduz-se numa actividade riquíssima, proporcionando uma desenvoltura 

da proficiência linguística. Ademais, esta não deve ser entendida apenas como uma 

simples actividade, ou seja, o acto de ler em si. A leitura desempenha uma actividade de 
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extrema importância na aprendizagem, a qual não deve ser mantida à margem deste 

processo. 

 

2. 1. 4. A Escrita 

 

A representação da língua através de sistemas simbólicos, sistemas de escrita, 

constitui-se na tarefa mais complexa das diferentes dimensões linguísticas. Nas palavras 

de Duarte (2000: 19), a capacidade de produzir discurso escrito não é uma 

consequência natural do crescimento do ser humano como organismo vivo, antes se 

trata de uma conquista histórica e cultural das sociedades humanas, pelo que tem de 

ser ensinada e aprendida. 

É uma actividade que requer um conhecimento profundo das regras gramaticais, 

das relações entre palavras e frases, evidenciando deste modo a transmissão de ideias 

correctas e coerentes. Ou seja, exige um conhecimento mínimo e treino para que 

possamos mobilizar o nosso conhecimento linguístico para uma vertente escrita.  

Nesta linha de ideias, compreendemos que a escrita se define como um processo 

integrado e gradual, desenvolvido através de diversos estágios de aprendizagens 

específicas, nomeadamente estratégias de planificação, revisão e reescrita. Não 

podemos deixar de salientar a relevância destas duas últimas características. A estas 

preside o facto de possibilitarem uma tomada de consciência por parte do aluno, dos 

seus problemas linguísticos, reflectindo sobre os mesmos, delineando deste modo novas 

estratégias para a sua superação. 

Ainda nesta linha de ideias, Pereira (2001: 46) refere também que a reescrita de 

textos autênticos de alunos no sentido de melhorar e pondo depois em comum as 

estratégias mobilizadas constituem também modos formativos que permitem a 

interacção com exercícios práticos, pelo reconhecimento de estratégias para manipular 

os textos (suprimir, substituir, modificar, acrescentar…).  

Por tudo isto, julgamos necessário promover actividades visando o 

aperfeiçoamento desta competência tão exigente, e fundamental para a aprendizagem da 

língua. Neste seguimento, será lícito afirmarmos que as mesmas devem constar nos 

manuais de LE. 
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Em função das premissas mencionadas, ao longo deste capítulo torna-se evidente 

que a essência da abordagem comunicativa define como principal meta uma 

desenvoltura de competências comunicativas em língua. Como podemos concluir, a 

forma mais eficaz de potenciar a mesma, é comunicando na língua que se estuda. 

Sob o ponto de vista das necessidades de comunicação do aluno, fora do âmbito 

escolar, é necessário activar e aperfeiçoar as suas dimensões linguísticas, possibilitando 

o desenvolvimento de um comportamento comunicativo, apto para situações reais de 

comunicação. A conjugação dos saberes linguísticos, através de actividades que 

permitam o aperfeiçoamento das diferentes competências específicas (compreensão oral 

e expressão oral, leitura e escrita), caracteriza-se essencial neste processo didáctico. 

Veja-se, como exemplo, a relevância dada pelo QECR (2001: 53-55), aos mesmos 

saberes linguísticos, através da elaboração de avaliadores descritivos dos mesmos, de 

acordo com os diferentes níveis de proficiência linguística. 

 Porém, não podemos esquecer o papel fundamental dos materiais neste quadro 

didáctico. Como referimos anteriormente, os manuais de LE constituem o suporte 

central de todo o processo pedagógico. Nesta perspectiva, afigura-se necessária uma 

elaboração rigorosa de materiais didácticos, visando a preparação dos seus consulentes 

para o uso da língua, ou seja, para a comunicação.  
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Capítulo III: Manuais Didácticos de PLE 

 

1. Análise dos Manuais de PLE 

 

Tendo em conta os objectivos primordiais de uma abordagem comunicativa, e 

preconizando simultaneamente as directrizes do Conselho da Europa para uma 

formação de cidadãos plurilingues competentes, urge desta forma a necessidade de 

conhecermos os manuais mais adequados para a consecução dos mesmos objectivos. 

Partindo da premissa mencionada anteriormente, a segunda parte do nosso 

estudo centrar-se-á na análise dos manuais de PLE. Tentaremos, deste modo, dar a 

conhecer as características e adequabilidade de cada um destes materiais, com o intuito 

de proporcionarmos uma escolha mais adequada dos mesmos.  

A fim de verificarmos este facto, atentaremos nos objectivos comunicativos, 

necessários para uma proficiência linguística do português. Deste modo, a nossa análise 

será orientada através de critérios apresentados pelo QECR, enquadrando-se também 

nesta análise estudos de alguns autores, nomeadamente Grosso (1999) e Tavares (2008). 

Considerando os objectivos de aprendizagem do PLE, as necessidades 

comunicativas dos alunos, a nossa análise terá como ponto de partida o QECR, 

salientando o facto de o mesmo estabelecer a base comum para a elaboração de 

programas de línguas, linhas de orientação curriculares, exames, manuais etc., na 

Europa, contemplando também exaustivamente aquilo que os aprendentes de uma 

língua têm de aprender para serem capazes de comunicar nessa língua (…). (Conselho 

da Europa, 2001: 19). 

Na constituição do nosso corpus, optamos pela escolha de três manuais PLE, 

Aprender Português 1, Na Onda do Português 1 e Novo Português sem Fronteiras 1 

(Cf. Anexo 1), sendo o primeiro da Texto Editores e os dois últimos da Editora Lidel. 

Destacamos, ainda, o facto de o nosso corpus ser constituído por manuais modernos, 

uma vez que foram novamente reeditados.  

Os manuais incluídos na nossa análise, situam-se nos níveis elementares. 

Através da descrição dos mesmos, procederemos a uma avaliação rigorosa, a fim de 
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aferirmos a sua adequação, visando o desenvolvimento da competência comunicativa 

dos alunos. 

Numa primeira fase, procederemos à caracterização de alguns aspectos de 

carácter geral, nomeadamente a organização global dos manuais. Neste sentido, teremos 

como base alguns parâmetros apresentados por Grosso (1999), como informações 

introdutórias, organização interna, exercícios de revisão ou avaliação interna e por 

último, observações. 

As informações introdutórias permitem uma breve apresentação do manual. A 

estas presidem ainda os objectivos que os autores se propõem alcançar, a apresentação 

do nível de proficiência linguística, assim como o público a que se destina. 

A organização interna, com o propósito de fornecer indicações sobre o número 

de unidades que constituem o manual. 

No âmbito dos exercícios de revisão ou avaliação interna, estes contemplam a 

existência de propostas de auto-avaliação, como fichas de consolidação ou testes de 

revisão, permitindo ao seu utilizador uma avaliação do seu progresso. 

Por sua vez, nas observações pretendemos dar relevo à existência de glossários, 

apêndices ou de informações complementares sobre os manuais. 

Num segundo momento, visando as metas a alcançar na aprendizagem do PLE, 

incluindo os objectivos de uma abordagem comunicativa e intercultural, apresentaremos 

uma descrição mais alargada dos conteúdos comunicativos, linguísticos e culturais dos 

materiais em questão, delineados por Tavares. (2008: 78). 

Ainda neste seguimento, elaborámos uma ficha sinalética (Cf. Anexo 2), de 

acordo com alguns parâmetros propostos por Tavares (2008: 61-62), onde nos são 

apresentadas informações relativas à descrição externa dos mesmos, como o título, autor 

(es), materiais complementares, entre outras informações. 

Julgamos que convirá procedermos à apresentação e definição dos Níveis 

Comuns de Referência, estabelecidos pelo QECR, antes de iniciarmos a análise dos 

manuais. No que diz respeito aos Níveis Comuns de Referência, apresentaremos apenas 

os de iniciação, pelo facto de os manuais se dirigirem, exclusivamente, a utilizadores 

elementares da Língua Portuguesa. 
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Olhemos então para a definição dos níveis elementares. No nível A1, o aluno é 

capaz: 

 

(…) de compreender e usar expressões familiares e quotidianas, assim como enunciados muito 

simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se e apresentar outros e é capaz 

de fazer perguntas e dar respostas sobre aspectos pessoais como, por exemplo, o local onde vive, as 

pessoas que conhece e as coisas que tem. Pode comunicar de modo simples, se o interlocutor falar lenta 

e distintamente e se mostrar cooperante. (Conselho da Europa, 2001: 49). 

 

Em relação ao nível A2, o aluno encontra-se apto para: 

 

(…) compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade 

imediata (p. ex.: informações pessoais e familiares simples, compras, meio circundante). É capaz de 

comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples e directa 

sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. Pode descrever de modo simples a sua formação, o 

meio circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com necessidades imediatas. (Ibid.). 

 

Através da apresentação e descrição dos Níveis Comuns de Referência, parece-

nos importante aferir se os manuais acompanham os objectivos propostos nos mesmos. 

A fim de verificarmos este facto, iniciaremos, de seguida, a nossa análise para melhor 

compreendermos até que ponto as medidas linguísticas do QECR se encontram 

contempladas nos manuais de PLE, optimizando a competência comunicativa dos 

alunos.  
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2. Organização Global dos Manuais 

 

Afigura-se conveniente reflectirmos neste ponto sobre a organização global dos 

manuais. Antes de mais, é preciso reconhecer que subjacentes à organização global de 

um manual estão práticas pedagógicas ou teorias ou métodos de ensino/aprendizagem 

que reflectem as exigências de programas ou a opção dos autores por uma dada 

concepção. (Grosso, 1999: 305). 

Todavia, essa mesma organização encontra-se, frequentemente, condicionada 

por factores editoriais. Na verdade, a elaboração de manuais, visando os objectivos 

específicos de um público-alvo, não constitui uma tarefa fácil. Contudo, é visível a 

preocupação crescente, por parte dos autores e editoras, na elaboração e concepção de 

manuais mais adequados aos objectivos de um público-alvo. Ainda de salientar o facto 

de a maioria dos manuais ser elaborada segundo as directrizes propostas pelo QECR. 

À luz destas definições, atentemos então à organização global dos manuais que 

constituem o nosso corpus: 

O primeiro manual, intitulado de Aprender Português 1, surge como resultado 

de um trabalho conjunto, desenvolvido por diversos autores, em parceria com o 

Departamento de Língua e Cultura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa.  

Inicialmente, são facultadas informações introdutórias, onde nos são 

apresentados todos os materiais suplementares que constituem o manual. Trata-se de um 

manual destinado a um público adolescente ou de adultos que nunca aprendeu a Língua 

Portuguesa ou com conhecimentos bastante reduzidos da mesma.  

Elaborado segundo a abordagem comunicativa, as autoras visam, como principal 

meta, o desenvolvimento e aperfeiçoamento da proficiência linguística do português. 

Neste sentido, o manual encontra-se dividido em catorze unidades, organizadas em 

diversas áreas temáticas. Estas incluem ainda quatro unidades de revisão. 

Cada unidade inicia-se sempre através de pequenos textos, predominando 

actividades de compreensão do texto. Somos confrontados com uma tipologia de 

exercícios diversificada. As autoras recorrem a actividades de leitura e interpretação de 
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textos, exercícios de pergunta-resposta, preenchimento de espaços em branco, entre 

outras.  

Paralelamente à estrutura das unidades, estas visam desenvolver a competência 

comunicativa através de diferentes situações do quotidiano. Contudo, ao atentarmos nas 

actividades propostas pelas autoras, podemos aferir que é atribuída maior ênfase ao 

nível da compreensão oral.  

Ao longo do manual, é constante a presença de actividades que visam o 

aperfeiçoamento da oralidade, nomeadamente aspectos de dicção e prosódia. Parece-

nos, ainda, importante referir o contributo do CD-áudio. Este apresenta-se como um 

auxílio indispensável na realização das mesmas. 

Sob o ponto de vista gramatical, esta apresenta uma progressão lógica. Cada 

unidade surge sempre associada a um conteúdo gramatical, permitindo também uma 

desenvoltura específica de cada objectivo comunicativo. 

Parece-nos ainda importante referir o facto de no final de cada unidade os alunos 

terem à sua disposição uma listagem do vocabulário, conteúdos temáticos, morfo-

sintácticos, e ainda aspectos fonéticos com maior destaque ao longo de cada unidade. 

Ainda no final de cada unidade, o aluno pode usufruir de um conjunto de exercícios de 

oralidade, com o objectivo de desenvolver a sua expressão oral. Apraz ainda salientar a 

introdução do ponto Para ir mais longe, por parte das autoras, onde propõem 

actividades direccionadas para motivações e necessidades específicos de aprendizagem 

de cada aluno.   

 Considerando os objectivos de aprendizagem, o manual é acompanhado de 

testes de revisão, permitindo uma aferição dos conhecimentos já adquiridos ao longo 

das unidades. No final do manual é ainda facultado um apêndice gramatical.  

O manual Na Onda do Português 1 resulta de uma parceria com o Instituto 

Camões. Ao contrário do manual anterior, este não apresenta no seu prefácio notas 

introdutórias aos seus consulentes. No entanto, são apresentadas algumas informações 

na contracapa do mesmo. As autoras dão-nos a conhecer a metodologia em que o 

mesmo foi elaborado. A sua elaboração baseia-se na abordagem comunicativa, 

acompanhada por actividades organizadas, visando alcançar diversos objectivos através 

de diferentes percursos. 
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Apresenta-se como um manual PLE, elaborado através das orientações do 

QECR. As autoras assumem como principal objectivo uma desenvoltura em torno de 

competências de recepção e produção. A estas presidem ainda, uma optimização fluente 

na Língua Portuguesa, e um conhecimento aprofundado de diversos aspectos da cultura 

portuguesa.  

Ao atentarmos na análise deste manual, julgamos que se destina a um público 

adolescente. Como referimos anteriormente, não existem informações quanto ao público 

a que o mesmo se destina. Contudo, a constante presença de imagens de adolescentes ao 

longo do manual, enquadra-se melhor para um público também ele adolescente.   

Sob o ponto de vista da organização interna, este integra no seu corpus catorze 

unidades temáticas. Considerando as metas de aprendizagem e os objectivos 

comunicativos, as unidades encontram-se estruturadas por actividades, sendo as mesmas 

subdivididas por secções. A pertinência da estrutura das unidades justifica-se pelo facto 

de este ser um manual que privilegia uma abordagem comunicativa por competências e 

tarefas, reflectindo deste modo o modelo de aprendizagem Task-based (Cf. Richards & 

Rodgers, 1986). Gostaríamos ainda de salientar a existência de uma unidade, 

denominada por Unidade 0, permitindo aos seus consulentes, um breve contacto com a 

Língua Portuguesa. A esta preside o facto de ser apresentado o alfabeto português, 

assim como as principais dificuldades de pronunciação, nomeadamente os sons 

dígrafos.    

Todas as unidades incluem diálogos e textos, sendo sempre apresentadas as 

metas de aprendizagem a alcançar no início de cada unidade. É constante a presença de 

imagens e fotografias ao longo do manual. É ainda de salientar o facto de as mesmas 

aludirem ao seu público, na maioria das vezes para um especial reconhecimento da 

realidade portuguesa, como também de certos aspectos do mundo lusófono.  

Relativamente aos exercícios propostos, predominam actividades de cariz mais 

lúdico. Como se poderá observar, a maioria das actividades requer a utilização de 

algumas imagens presentes no manual, assim como do CD-áudio que acompanha o 

manual.  

Quanto à tipologia de exercícios proposta pelas autoras, estes revelam ser de 

cariz estruturalista. É constante a presença de actividades de pergunta-resposta, 



 33 

preenchimento de espaços em branco ou até mesmo de combinação de estruturas 

sintácticas. 

Paralelamente ao manual anteriormente referido, também este apresenta a 

existência de dois apêndices gramaticais. O primeiro, facilitando uma consulta rápida 

dos verbos irregulares, e o segundo focando os numerais ordinais.   

Novo Português sem Fronteiras 1 apresenta algumas informações introdutórias. 

Nelas as autoras afirmam que o manual tem como objectivo principal desenvolver as 

competências comunicativas dos alunos definidas pelo QECR.  

Apresenta a realidade sociocultural, tendo os diálogos sofrido actualizações de 

forma a melhor exemplificarem a sociedade portuguesa do século XXI. Faculta aos seus 

consulentes um mapa-mundo, dando a conhecer os países de Língua Oficial Portuguesa 

e as comunidades onde a Língua Portuguesa é ainda hoje falada. 

Em relação à sua organização interna, este encontra-se estruturado em vinte 

unidades temáticas, interligadas por quatro unidades de revisão. Cada unidade é sempre 

iniciada através de diálogos, incluídos no CD-áudio, seguidos de exercícios diversos. 

Como podemos observar, cada unidade encontra-se subdividida em duas secções. Numa 

primeira fase, a introdução de um diálogo, seguindo-se exercícios, também estes de 

cariz estruturalista. Num segundo momento, actividades relacionadas com a 

compreensão de pequenos textos, assim como actividades que visam o aperfeiçoamento 

da escrita.  

Julgamos que convirá referir que é atribuída maior ênfase ao nível da 

compreensão oral, e da expressão escrita. Embora as autoras tenham como objectivo o 

desenvolvimento das competências comunicativas dos alunos, a tipologia de exercícios 

reflecte uma maior preocupação na desenvoltura da compreensão oral, assim como da 

expressão escrita. 

No final de cada unidade, é sempre apresentada uma listagem do léxico 

adquirido, assim como as competências comunicativas trabalhadas e desenvolvidas ao 

longo de cada unidade. 

No que diz respeito ao público-alvo, podemos afirmar que estamos perante um 

manual destinado a um público jovem e adulto bastante heterogéneo. Como se poderá 

observar, no final do manual temos à nossa disposição um glossário de todo o léxico 

abordado. Gostaríamos de salientar o facto de o mesmo se encontrar disponível em 
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alemão, espanhol, francês e inglês. Neste seguimento, podemos afirmar que estamos 

perante um público que tem como LM uma das acima mencionadas. 

Por outro lado, parece-nos ainda importante referir que poderá ser objectivo das 

autoras chamarem a atenção para o valor do plurilinguismo. Deste modo, durante o 

processo de aprendizagem os alunos poderão passar de uma língua (ou de um dialecto) 

para outra, explorando a capacidade de cada um deles de se expressar numa língua e 

de compreender a outra, e salientando ainda aqueles que têm alguns conhecimentos, 

mesmo elementares, podem usá-los para ajudar a comunicar aqueles que os não têm, 

servindo, assim, de mediadores entre indivíduos que não têm nenhuma língua em 

comum. (Conselho da Europa, 2001: 23). 

 

3. Conteúdos Comunicativos 

 

 Para que a comunicação se desenvolva de forma eficaz e coerente, será 

imprescindível que o aluno consiga interagir de acordo com temas de comunicação 

específicos. Uma vez que os mesmos pertencem e abrangem áreas temáticas distintas, 

julgamos necessário preparar o aluno para as diferentes exigências de cada contexto da 

vida social. Ou seja, atingir uma capacidade comunicativa coerente, prática e dinâmica, 

capaz de abarcar domínios específicos. 

É nesta perspectiva que o QECR (2001: 76) reforça a temática existente em 

torno dos diferentes domínios comunicativos. Assim, somos confrontados com a 

categorização e distinção dos mesmos, sendo estes divididos em quatro domínios: 

educativo, privado, profissional e público. Por outro lado, o número de domínios aqui 

apresentados não pode, de forma alguma, assumir-se como definitivo neste processo 

didáctico. Certamente por isso, esta selecção específica e a organização dos temas, 

subtemas e noções específicas não é definitiva. Resulta das decisões dos autores em 

função da sua avaliação das necessidades comunicativas dos aprendentes. (Idem, 84). 

 Estes actos comunicativos vão exercer funções linguísticas que têm que ser 

dominadas pelos alunos, ao mesmo tempo que são ensinadas, e posteriormente 

desenvolvidas através de situações comunicacionais.  
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Neste quadro, Germain (1993), defende que para uma comunicação eficaz é 

necessária uma adequação das formas linguísticas. Desta forma, é exigida uma atitude 

de compreensão face ao que se pretender comunicar, assim como o contexto em que a 

mesma se insere. A essência de uma comunicação eficaz só é possível mediando uma 

relação coerente entre os diversos domínios e os seus componentes.  

Considerando os objectivos de aprendizagem da Língua Portuguesa, 

constatámos ao longo da nossa análise que os recursos textuais se apresentam como a 

actividade principal nos manuais, não sendo possível desenvolver actividades de 

comunicação se não for facultado um texto. Considerando os objectivos 

comunicacionais na aprendizagem, as actividades linguísticas e os processos são todos 

analisados e classificados em função do utilizador/aprendente e de qualquer/quaisquer 

interlocutor(es) com o texto, quer este seja considerado um produto acabado, um 

artefacto, ou como um objectivo, quer um produto em processo de elaboração. 

(Conselho da Europa, 2001: 136). 

À luz destas definições, torna-se necessário compreender e avaliar o tipo de 

texto proposto pelos autores, visando as metas de aprendizagem de uma competência 

comunicativa. Por outro lado, parece-nos, também, importante referir quais os domínios 

em que os mesmos se inserem. (Idem, 76). 

Finalmente, sob o ponto de vista da relação entre os textos e a desenvoltura da 

competência comunicativa, é importante aferirmos o modo como os conteúdos 

comunicativos são apresentados, não deixando à margem desta análise, o tipo de texto7 

que nos é facultado pelos autores.  

Utilizando a descrição feita pelo QECR (Idem, 29), competências comunicativas 

em língua são aquelas que permitem a um indivíduo agir utilizando especificamente 

meios linguísticos. Segundo esta descrição, é fundamental que as diferentes estruturas 

da língua sejam apresentadas, ao longo dos manuais, em sintonia e de modo articulado. 

Atentemos, de seguida, no modo como os conteúdos comunicativos são apresentados ao 

longo dos três manuais.  

Aprender Português 1 surge, a nosso entender, como um manual bastante 

inovador na área do ensino do PLE. Cada unidade é iniciada com um diálogo, elaborado 

                                                 
7 Relativamente ao tipo de texto pretendemos aferir se os manuais incluem textos autênticos ou forjados. 
Estes últimos, segundo Tavares (2008), concebidos com a finalidade para a apresentação de temas ou de 
determinadas estruturas linguísticas.  
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com frases curtas e simples, privilegiando uma fácil compreensão do mesmo. Os textos 

encontram-se em sintonia com o objectivo de pôr em evidência determinadas estruturas 

linguísticas, visando posteriormente a realização de actividades comunicativas. 

Os temas inserem-se essencialmente nos domínios privado e público, seguindo 

as directrizes do QECR (Idem, 76). Os temas tratados pretendem servir de modelo na 

representação de situações de comunicação, abordando acções do quotidiano como 

identificação e caracterização pessoal, relações com os outros, compras, serviços. Ainda 

de salientar que os mesmos vão de encontro aos que figuram no QECR (Idem, 83). 

Ainda nesta linha de ideias, os textos apresentam-se como ponte de ligação ao tema que 

é proposto abordar. 

As unidades, perfazendo o total de catorze, encontram-se divididas em duas 

partes. A primeira através da apresentação de textos, maioritariamente um mínimo de 

dois textos, visando uma exploração dos conteúdos programáticos da Língua Portuguesa 

a serem trabalhados. Neste seguimento, as autoras propõem a realização de actividades, 

relacionadas com a compreensão do texto, anteriormente abordado. Ainda na primeira 

parte de cada unidade, convirá salientarmos o elevado número de actividades 

gramaticais, bem como a exploração de textos propostos pelas autoras, privilegiando o 

facto de os mesmos oferecerem uma continuidade da área temática inicialmente 

proposta. Por sua vez, segue-se uma segunda parte, dedicada à oralidade, permitindo 

deste modo alargar o conhecimento da língua e de estruturas lexicais. 

Considerando a organização das unidades, julgamos que convirá referir que as 

mesmas foram elaboradas tendo em vista uma desenvoltura e progressão das 

competências comunicacionais dos alunos. Desta forma, parece-nos ainda importante 

salientar a relevância colocada nas actividades dedicadas à oralidade. As autoras 

propõem na segunda parte das unidades debates possibilitando uma maior interacção 

entre os alunos. (Cf. Anexo 3). 

No final de cada unidade, os consulentes têm ainda à disposição, através da 

exposição de tabelas, os conteúdos lexicais abordados e desenvolvidos ao longo da 

unidade. Face ao exposto, concluímos que este é, sem dúvida alguma, um manual 

elaborado de acordo com os princípios da abordagem comunicativa. Embora os textos, 

incluídos no corpus do manual, sejam textos forjados, as autoras conseguem centrar o 

ensino da Língua Portuguesa no aluno e nas suas necessidades comunicativas, 
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cumprindo desta forma o objectivo a que se propõem, o desenvolvimento de uma 

competência comunicativa. 

Contrariamente ao que verificámos no manual anterior, o manual Na Onda do 

Português 1 privilegia o início de cada unidade através da exposição dos conteúdos a 

desenvolver, bem como as tarefas propostas em cada unidade (Cf. Anexo 4). Por sua 

vez, segue-se, maioritariamente, a introdução de actividades relacionadas com a área 

temática proposta pelas autoras.  

No que concerne aos textos, à semelhança do que verificámos no manual 

anterior, também estes servem de ponte de ligação entra as estruturas formais da língua 

e o léxico a abordar pelo aluno, incluindo temas propostos pelo QECR inseridos nos 

domínios privado, público e educativo. 

Considerando os objectivos de aprendizagem, as catorze unidades do manual 

encontram-se divididas por actividades, sendo posteriormente subdivididas em secções 

de vocabulário e estudo da língua. Convirá ainda mencionar, a existência de uma 

relação entra as actividades, proporcionando um desenvolvimento contínuo da área 

temática proposta no início da unidade. Nesta perspectiva, parece-nos que as unidades 

foram pensadas não só em função das estruturas gramaticais, como também das 

estruturas comunicacionais. Prova disso é o equilíbrio existente entre as duas áreas, 

gramatical e comunicativa.  

Paralelamente ao manual anterior, também este introduz os conteúdos 

gramaticais de uma forma progressiva, através da exposição de tabelas ao longo das 

unidades. Com o objectivo de analisar as percepções dos alunos em relação à 

aprendizagem, as autoras privilegiam a existência de expositores de avaliação no final 

de cada unidade didáctica, através dos quais os alunos poderão proceder a uma aferição 

dos seus conhecimentos adquiridos.  

Por último, e sob o ponto de vista da concepção do manual, podemos verificar 

que este inclui no seu corpus um vasto leque de materiais adequados. Tomemos como 

exemplo o elevado número de fotografias presente em todo o manual, bem como uma 

selecção de textos autênticos adequados ao desenvolvimento das competências 

comunicativas dos alunos. 

 No manual Novo Português sem Fronteiras 1, como já foi referido, as autoras 

afirmam como principal objectivo desenvolver competências em Língua Portuguesa. No 
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entanto, através de uma análise detalhada podemos constatar que tais competências não 

são totalmente desenvolvidas. 

O manual apresenta-se constituído por vinte unidades. As unidades são sempre 

iniciadas através de um pequeno diálogo, constituídos por frases curtas e simples do 

ponto de vista gramatical, incidindo essencialmente no diálogo entre jovens. Contudo, 

os mesmos não são construídos com objectivo a servir de ponte de ligação entre 

estruturas formais da língua e o léxico que delas se servem. 

Ao atentarmos nos diálogos, facilmente nos apercebemos de que os temas se 

encontram em sintonia com os mesmos propostos pelo QECR, como comida e bebida, 

serviços, saúde e cuidados pessoais, entre outros temas abordados ao longo do manual. 

Apesar de existirem no corpus do manual alguns dos temas propostos pelo QECR, a 

verdade é que os mesmos não permitem, de todo, um desenvolvimento completo do 

tema abordado. Na verdade, os diálogos apresentam-se como pequenas introduções aos 

temas propostos, não existindo uma continuidade do mesmo (Cf. Anexo 5). 

Ainda nesta linha de ideias, poder-se-á afirmar que os diálogos representam uma 

determinada situação de comunicação, embora os textos gravados no CD-áudio sejam 

frequentemente muito artificiais, acabando por não conseguir reflectir a realidade oral 

dos falantes nativos.  

As unidades podem ser divididas em duas partes: a primeira parte, iniciada 

sempre através de um diálogo, tem o intuito de introduzir os conteúdos programáticos a 

desenvolver. Parece-nos, novamente, importante referir que os mesmos não são 

desenvolvidos na sua totalidade. Por sua vez, os diálogos apresentados no manual são 

textos forjados, retratando situações do quotidiano, visando a apresentação das 

estruturas linguísticas, bem como o léxico, que serão posteriormente trabalhados. Na 

segunda parte, as autoras propõem a realização de actividades de escrita, através da 

apresentação de um diálogo. Neste seguimento, convirá salientarmos que o mesmo não 

se encontra relacionado com o tema apresentado no início da unidade.  

Quanto às actividades propostas pelas autoras, estas podem ser divididas em 

duas categorias. Uma primeira categoria que tem como objectivo desenvolver a 

compreensão oral do aprendente, enquanto que a segunda revela uma maior focagem na 

componente da escrita.  
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Finalmente, verificamos que no final de cada unidade os consulentes terão à sua 

disposição, através da exposição de tabelas, um sumário das competências 

comunicativas, assim como o léxico abordado e trabalhado ao longo da unidade. Em 

síntese, julgamos que convirá referir que este é um manual que reflecte uma orientação 

estruturalista, dando especial relevância ao desenvolvimento da compreensão e 

expressão escrita, em detrimento da oralidade (expressão e compreensão oral). Deste 

modo, concluímos que não tem como principal objectivo desenvolver as competências 

comunicativas dos seus consulentes. 

 

3. 1. Conteúdos Linguísticos 

 

O processo de aprendizagem de uma língua é um processo bastante complexo. 

Nele estão envolvidos vários factores, como componentes cognitivas, aquisição de 

léxico, estruturas gramaticais, entre outros. As competências linguísticas, enquanto 

aspecto central e indispensável da aprendizagem de uma língua, têm que ser 

desenvolvidas pelo aluno, sendo posteriormente trabalhados de forma equilibrada pelo 

mesmo. (Conselho da Europa, 2001: 208). Só assim será dada a oportunidade ao aluno 

de se expressar correctamente na língua-alvo.  

Nesta linha de ideias, parece-nos necessária uma breve apresentação dos 

conteúdos linguísticos que nos propomos avaliar em cada manual. No que concerne aos 

conteúdos linguísticos, debruçar-nos-emos sobre quatro aspectos fundamentais: 

gramática, léxico, ortografia e fonética e progressão. (Tavares, 2008: 80-81). 

A competência gramatical, explorando e compreendendo a apresentação que os 

aspectos gramaticais ocupam no processo de aprendizagem da língua, seguindo-se uma 

contextualização das estratégias propostas e utilizadas pelas autoras nos manuais. 

A competência lexical, aferindo a adequação do mesmo, assim como a sua 

relevância face ao público-alvo e a tipologia de exercícios propostos. 

Aspectos ortográficos e fonéticos, avaliando qual a relevância que ocupa nos 

manuais, avaliando simultaneamente, o modo como os mesmos são abordados e 

desenvolvidos. 
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E por último, a progressão, verificando a existência de uma progressão lógica e 

adequada aos conteúdos explorados ao longo dos manuais. Uma progressão adequada 

aos diferentes graus de dificuldade inerentes na aprendizagem. 

 Ainda neste âmbito, gostaríamos de salientar o facto de o QECR (2001: 133) 

insistir numa articulação e coordenação da competência comunicativa geral e da 

competência comunicativa em língua que interferem no acto comunicativo, de modo a 

realizar as intenções comunicativas do aprendente/utilizador. Neste sentido, os 

conteúdos a desenvolver devem estar interligados, tendo por base factores de progressão 

na sua articulação e apresentação, sem pôr em causa as necessidades comunicativas dos 

alunos. Será através da identificação das necessidades dos alunos que se definirá o tipo 

de progressão a seguir, o que poderá não reflectir de todo a essência de uma progressão 

apriorística, utilizada tradicionalmente nos manuais de LE. Por outras palavras, uma 

progressão a partir do mais simples até ao mais complexo. (Grosso, 1999).  

Neste seguimento de ideias, afigura-se necessário referirmos que nos manuais 

analisados a exposição e a abordagem dos conteúdos gramaticais maioritariamente 

apresentaram critérios de progressão idênticos. No entanto, o manual Novo Português 

sem Fronteiras 1 é o único que reflecte uma progressão apriorística, partindo de uma 

forma simples para o mais complexo, exposição de textos forjados em detrimento de 

textos autênticos, assim como uma escolha de exercícios estruturais. Face ao exposto, 

atentemos de seguida à análise dos conteúdos linguísticos propostos nos três manuais. 

No manual Aprender Português 1 as autoras utilizam, adequadamente, uma 

combinação de textos elaborados, com o intuito de abordarem os temas propostos, 

assim como as estruturas que compõem os mesmos. Trata-se, portanto, de uma 

progressão lógica e equilibrada das formas gramaticais e lexicais. 

A componente gramatical é explorada ao longo das unidades, através de quadros 

expositores apresentados após os textos (Cf. Anexo 6). Ao atentarmos nos textos, 

incluídos nas unidades, verificamos que as estruturas gramaticais a serem 

desenvolvidas, estão inseridas nos mesmos, preparando deste modo o aluno para a 

aquisição das mesmas.  

Em termos fonéticos, o manual apresenta no final de cada unidade uma secção 

dedicada à pronúncia da Língua Portuguesa. No entanto, julgamos que convirá referir 

que não é dada nenhuma explicação clara dos aspectos fonéticos focados, tão pouco dos 
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exercícios dedicados à componente fonética das palavras, nem exemplos de leitura ou 

transcrição fonética. 

No que diz respeito à ortografia, gostaríamos de chamar a atenção para o facto 

de este ser um manual elaborado de acordo com o novo acordo ortográfico, embora não 

existam informações no seu prefácio sobre o uso do mesmo, bem como o conhecimento 

das convenções da escrita da Língua Portuguesa. 

Sendo o desenvolvimento da competência comunicativa um dos objectivos 

propostos pelas autoras, salientamos o facto de a componente lexical apresentar um 

carácter funcional ao longo das unidades. O vocabulário encontra-se relacionado com os 

temas propostos, existindo também uma progressão lógica e equilibrada, bem como 

uma articulação do mesmo, no corpus do manual. Contudo, não existe qualquer 

explicação quanto ao seu uso por parte das autoras. Nesta perspectiva, salientamos 

novamente o papel que o professor desempenhará nessa tarefa. 

Paralelamente ao manual anteriormente mencionado, o manual Na Onda do 

Português 1 também apresenta uma progressão lógica e equilibrada. No entanto, a 

apresentação dos conteúdos gramaticais a abordar, é dada a conhecer aos seus 

consulentes nas páginas iniciais de cada unidade. Gostaríamos, ainda de referir que os 

mesmos são ainda apresentados ao longo das unidades através de quadros. (Cf. Anexo 

7). 

Ainda no âmbito dos conteúdos gramaticais, salientamos o facto de os mesmos 

serem apresentados gradualmente nos textos que compõem o corpus do manual. Nesta 

perspectiva, podemos concluir que os textos possibilitam não só a apresentação temática 

a abordar, como também a exposição e aplicação das estruturas gramaticais a serem 

desenvolvidas em cada unidade. À luz destas definições, torna-se visível a relevância 

dada à escolha dos textos pelas autoras. 

No que concerne aos aspectos fonéticos, o manual não apresenta propostas ao 

nível da componente fonética no decorrer das unidades. Contudo, convirá referirmos 

que os mesmos são apresentados e explorados unicamente na primeira unidade, 

denominada por Unidade 0. Nesta unidade, as autoras possibilitam a exploração de 

alguns aspectos fonéticos, nomeadamente a apresentação do alfabeto português, assim 

como uma incidência especial nos sons dígrafos, exemplificando e propondo 

actividades para a compreensão e prática dos mesmos.  
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Gostaríamos ainda de salientar o facto de a mesma não apresentar 

exclusivamente aspectos fonéticos. As autoras revelam, do mesmo modo, uma especial 

preocupação na identificação de alguns aspectos culturais portugueses, bem como 

algumas regras gramaticais, tais como o emprego do artigo definido ou até mesmo a 

formação do plural (Cf. Anexo 8). 

No que diz respeito à categoria lexical, esta encontra-se adequada aos textos 

propostos pelas autoras. O vocabulário escolhido estabelece de forma eficaz uma 

ligação com o tema proposto, existindo uma preocupação das autoras em favorecer o 

uso do mesmo nas actividades que precedem os textos. Gostaríamos neste ponto de 

chamar atenção para o facto do mesmo seguir as convenções do novo acordo 

ortográfico. 

Finalmente, Novo Português sem Fronteiras 1 apresenta-se como um manual 

onde a componente gramatical continua a ocupar um lugar de pivô, ao contrário do que 

é esperado na abordagem comunicativa. As estruturas gramaticais a desenvolver são 

apresentadas através de expositores (Cf. Anexo 9), seguindo-se algumas das actividades 

propostas pelas autoras. A gramática apresenta uma progressão demasiado rápida, não 

existindo uma preocupação relativa às necessidades comunicativas dos alunos.  

A título de exemplo, as autoras introduzem diferentes conteúdos gramaticais 

como artigos definidos, pronomes demonstrativos variáveis e invariáveis, ao longo da 

Unidade 3. Sendo esta uma das primeiras unidades didácticas do manual, facilmente 

assumimos que a progressão da componente gramatical não tem em consideração os 

objectivos de aprendizagem dos alunos. Desta forma, podemos aferir que não existe 

uma progressão lógica, mas sim uma progressão desequilibrada, se pensarmos que este 

é um manual para os níveis iniciais A1 / A2.  

Sendo este um manual elaborado com o intuito de desenvolver as competências 

comunicativas dos alunos, tal facto não se verificou na nossa análise. De acordo com a 

mesma, podemos aferir que o léxico proposto pelas autoras não apresenta um carácter 

funcional. No que concerne aos textos, será lícito afirmarmos que estes são textos 

forjados em detrimento de textos autênticos, não existindo uma articulação do léxico. O 

vocabulário não se encontra relacionado com o tema proposto pelas autoras.  

O manual Novo Português sem Fronteiras 1 não apresenta no seu corpus 

actividades inerentes à composição fonética das palavras, nem exemplos de leitura ou 
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transcrição fonética da Língua Portuguesa. Contudo, julgamos que convirá referir que o 

elevado número de exercícios propostos pelas autoras poderão revelar-se uma mais 

valia para a prática corrente da componente escrita. 

 

3. 2. Conteúdos Culturais 

 

 It is apparent that culture, as an ingrained set of behaviors and modes of perception, becomes 

highly important in the learning of a second language. A language is a part of a culture, and a culture is 

a part of a language; the two are intricately interwoven so that one cannot separate the two without 

losing the significance of either language or culture. The acquisition of a second language, […] is also 

the acquisition of a second culture. (Brown, 2007: 189-190). 

 

Face ao exposto, e relembrando os pressupostos da abordagem comunicativa, no 

que concerne à aprendizagem de uma língua, esta não pode ficar apenas limitada aos 

seus conteúdos linguísticos. Antes de mais, é preciso reconhecermos que a aquisição de 

uma competência comunicativa implica, simultaneamente, uma tomada de consciência 

dos valores culturais da sociedade da língua-alvo. Nesta perspectiva, será conveniente 

referirmos que a presença e exploração de informação de carácter sociocultural é 

imprescindível no ensino de qualquer língua. 

Através da leitura do QECR, facilmente nos apercebemos da relevância que os 

elementos culturais assumem na aprendizagem de uma língua. Reflexo disso encontra-

se testemunhado na divisão dos conteúdos culturais em dois grupos distintos, o 

conhecimento do mundo e o conhecimento sociocultural. No primeiro, um 

conhecimento concreto de alguns aspectos geográficos, políticos e económicos do país 

da língua-alvo, e no segundo grupo uma apresentação dos aspectos característicos da 

sociedade da língua-alvo como a vida quotidiana, condições de vida, as relações 

interpessoais, valores, crenças e atitudes, linguagem corporal, convenções sociais, 

comportamentos rituais. (Conselho da Europa, 2001: 148-150). 

Neste sentido, há que dar relevo à exposição e apresentação destes conteúdos 

nos manuais de LE, através de uma articulação estabelecida por documentos autênticos, 

sempre que possível. Pretende-se desta forma que o aluno desenvolva uma sensibilidade 

cultural, visando a relativização da cultura-alvo, optimizando simultaneamente as suas 
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competências interculturais. Desta forma, espera-se que o aluno consiga desempenhar o 

papel de elemento aglutinador entre a sua própria cultura e a cultura-alvo. 

Ao atentarmos nos manuais em questão, facilmente nos apercebemos da 

preocupação das autoras em apresentar e explorar os conteúdos culturais, embora essa 

apresentação seja bastante distinta nos três manuais. No que concerne ao uso de 

documentos autênticos, verificamos a constante utilização de suportes iconográficos tais 

como ilustrações, fotografias, mapas, ou até mesmo de banda desenhada.  

No entanto, no manual Aprender Português 1 não podemos deixar de salientar 

que o mesmo peca pela falta de documentos autênticos. Os textos inseridos no seu 

corpus são textos forjados. Porém, realçamos o facto de os mesmos manterem uma 

articulação adequada entre as estruturas gramaticais e lexicais a serem desenvolvidas, 

existindo paralelamente uma relevante preocupação das autoras em abordarem nos 

mesmos diferentes elementos linguísticos pertencentes à cultura portuguesa, 

nomeadamente no que concerne às formas de saudação e despedida, ou até mesmo 

léxico inerente à gastronomia portuguesa (Cf. Anexo 10).   

A triagem dos tópicos culturais encontra-se em sintonia com os que são 

propostos pelo QECR, possibilitando desta forma um maior contacto com alguns 

aspectos da vida quotidiana, bem como relações inter-pessoais através dos textos. Ao 

atentarmos nos diálogos, apercebemo-nos de que os mesmos constituem uma forma de 

aludirem a determinados conteúdos culturais, visando desta forma uma desenvoltura da 

competência comunicativa. 

 Ainda neste âmbito, não podemos deixar de salientar que se trata 

essencialmente do recurso a banda desenhada e ilustrações. O material autêntico, um 

reduzido número de fotografias presentes no manual, não assume qualquer relevância 

na transmissão de conteúdos culturais.  

Ao longo das unidades, não são introduzidas quaisquer informações, 

relativamente a personalidades da cultura portuguesa, ou até mesmo informações sobre 

a história ou literatura portuguesa. Tendo em conta os documentos utilizados para a 

exploração de conteúdos culturais, apraz salientarmos que apesar de as autoras 

recorrerem, maioritariamente, a banda desenhada e ilustrações, estas não assumem um 

papel relevante na promoção dos mesmos. Note-se, por exemplo, o recurso a uma 

ilustração que alude às touradas (Cf. Anexo 11). Contudo, a percepção do seu conteúdo 
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não é muito claro à primeira vista, o que nos leva a afirmar o papel relevante que o 

professor desempenhará nesta tarefa.  

Acresce aos argumentos acima apresentados que embora os textos sejam 

forjados, estes são os únicos que se assumem como verdadeiros transmissores de 

elementos culturais ao longo do manual. Por um lado, pelos temas que os mesmos 

abarcam e, por outro, pela escolha adequada do léxico. 

O manual Na Onda do Português 1 assume-se bastante inovador, se tivermos em 

consideração não só a transmissão de conhecimentos linguísticos, como também a 

apresentação e abordagem dos conteúdos culturais. Como podemos analisar, o manual 

proporciona aos seus consulentes nas primeiras páginas uma breve apresentação de 

alguns valores culturais. A Unidade 0 assume-se bastante original possibilitando desde 

o primeiro momento, um contacto com a cultura portuguesa. Veja-se, por exemplo, que 

a primeira actividade apresenta uma selecção de imagens, algumas delas referentes a 

monumentos ou personalidades portuguesas, as quais os alunos terão de relacionar com 

Portugal. Numa segunda actividade, onde é pedido aos alunos que escrevam o maior 

número de palavras portuguesas que conhecem (Cf. Anexo 12). 

Neste âmbito, gostaríamos de salientar o facto de a mobilização destes 

conhecimentos prévios, relativamente a aspectos da cultura e Língua Portuguesa, 

possibilitar uma maior reflexão das suas representações, pelos alunos. Esta advertência 

inicial de valores culturais alerta-nos para uma preocupação das autoras em 

mobilizarem os alunos para recuperarem ideias preconcebidas, eliminando desta forma 

possíveis estereótipos. Certamente por isso, as autoras exploram desde o início alguns 

valores culturais. 

Em consonância com os princípios da abordagem comunicativa, as unidades 

encontram-se acompanhadas de fotografias referentes aos textos ou actividades. Não 

podemos deixar de salientar a existência de uma articulação adequada entre as 

estruturas gramaticais, conteúdos comunicativos e os documentos autênticos presentes 

no corpus do manual. 

Nesta linha de ideias, ao atentarmos nos diálogos, facilmente nos apercebemos 

de que os mesmos contêm informação sociocultural, seja através da apresentação de 

locais históricos ou até mesmo pelas imagens que os acompanham (Cf. Anexo 13). A 
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estes preside ainda o facto de se encontrarem em sintonia com os temas culturais, 

definidos no QECR. 

No que concerne ao recurso a documentos autênticos, as autoras colocam 

especial enfoque na utilização de suportes iconográficos, como fotografias, imagens, 

incluindo mapas. É ainda de salientar o recurso a textos autênticos de escritores 

portugueses como Sophia de Mello Breyner, privilegiando-se desta forma, uma 

apresentação da literatura portuguesa (Cf. Anexo 14). Nesta linha de ideias, convirá 

referirmos que as actividades propostas se encontram de igual modo acompanhadas por 

ilustrações e fotografias. 

Considerando os objectivos de aprendizagem do Português, concluímos que os 

conteúdos culturais assumem um papel de destaque ao longo do manual, estabelecendo-

se, simultaneamente, uma articulação adequada entre os diferentes conteúdos 

necessários a abordar pelo aluno. Na Onda do Português 1 possibilita a optimização da 

comunicação e dos conteúdos linguísticos, destacando-se também a importância dos 

aspectos socioculturais.   

O manual Novo Português sem Fronteiras 1 revelou-se a partir da nossa análise 

bastante defectivo no que concerne à exploração dos conteúdos culturais. Julgamos 

necessário referir a preocupação das autoras ao facultarem, nas primeiras páginas do 

manual, um mapa dos países de Língua Oficial Portuguesa. Contudo, este é o único 

aspecto positivo, a nosso ver, relativamente à apresentação de conteúdos culturais. 

As unidades são compostas, maioritariamente, por textos forjados que não 

apresentam quaisquer informações dos aspectos socioculturais. Os documentos 

autênticos presentes no corpus do manual, limitam-se apenas ao recurso a algumas 

fotografias e imagens, de paisagens ou de alguns aspectos culturais, sem qualquer 

relevância. Relativamente aos diálogos, estes não apresentam uma articulação entre as 

estruturas linguísticas a abordar. 

Em consonância com os objectivos de aprendizagem da Língua Portuguesa, 

podemos aferir que os elementos culturais não assumem relevância ao longo do manual, 

não existindo um equilíbrio na apresentação dos mesmos. Ao atentarmos no manual, 

apercebemo-nos de que existe um limitado número de textos, nos quais são 

mencionados alguns locais turísticos, ou até mesmo cidades. No entanto, os textos não 
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proporcionam um desenvolvimento dos mesmos tópicos, salientando ainda o facto de o 

léxico não se encontrar adequado à exploração dos mesmos.  

É importante referirmos que apenas encontramos dois textos relevantes para a 

transmissão de alguns aspectos referentes à cultura portuguesa. Veja-se por exemplo 

(Cf. Anexo 15) um texto onde se apresenta a vida de Rafael Bordalo Pinheiro, sendo o 

mesmo acompanhado por uma fotografia da figura do Zé Povinho, e um segundo texto 

fazendo referência à revista portuguesa. No entanto, será lícito referirmos que os 

mesmos não aprofundam os aspectos culturais, sendo desta forma tarefa do professor 

desenvolver os mesmos tópicos.   

À luz destas definições, concluímos que nos três manuais existe uma 

preocupação das autoras em abordar e explorar determinados aspectos socioculturais. 

Como podemos observar, os alunos têm a oportunidade de conhecer diversos aspectos 

da cultura portuguesa, locais históricos, tradições populares, ou até mesmo um pouco da 

literatura portuguesa, com o objectivo primordial de atingirem uma competência 

comunicativa. 

 

3. 3. Componente Didáctica 

 

De acordo com os manuais analisados, concluímos que para o desenvolvimento 

da competência comunicativa, torna-se imprescindível a existência de uma articulação 

estratégica, capaz de estabelecer laços entre os conteúdos comunicativos, linguísticos, 

culturais e as necessidades comunicativas dos alunos. Antes de mais, é preciso 

reconhecer que os manuais devem ser acompanhados de exercícios elaborados com um 

objectivo comunicativo, optimizando desta forma uma prática corrente da comunicação. 

Neste sentido, há que dar relevo à didáctica patente nos manuais de PLE. 

Assumindo a mesma como parte essencial neste processo pedagógico, e perspectivando 

o desenvolvimento de competências comunicativas em Língua Portuguesa, parece-nos, 

simultaneamente, importante aferir qual a tipologia dos exercícios propostos, orientando 

o aluno para a construção e reconstrução de discursos, flexibilizando do mesmo modo 

as capacidades ao nível da compreensão e expressão oral, assim como da leitura e 

escrita.  
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Acresce também aos argumentos acima apresentados a importância de 

compreendermos o facto de o ensino-aprendizagem da língua se assumir como um 

processo pedagógico-didáctico complexo desenvolvido por patamares distintos, no qual 

se torna imprescindível uma progressão lógica, permitindo desta forma a consolidação 

das aprendizagens anteriores.  

Trata-se, portanto, de compreendermos qual a acção didáctica patente nas 

actividades dos manuais, avaliando simultaneamente o grau de exequibilidade que as 

mesmas possam ter para o desenvolvimento dos diferentes saberes, visando assim a 

preparação dos alunos para a comunicação real.  

Se partirmos dos objectivos propostos pelas autoras, o desenvolvimento de 

competências comunicativas em Língua Portuguesa, a tipologia de actividades que 

englobam o corpus dos três manuais em análise deverão reflectir esse mesmo objectivo, 

visando dessa forma o desenvolvimento das competências comunicativas dos alunos 

através de actividades que impulsionem as mesmas. Convirá ainda referirmos que as 

actividades propostas deverão também impulsionar o desenvolvimento das quatro 

dimensões linguísticas, a expressão e compreensão oral, leitura e escrita. 

No que concerne à tipologia das actividades propostas no manual Aprender 

Português 1, pudemos aferir que as mesmas constituem uma parte fundamental no 

ensino do PLE, constituindo uma promoção para a comunicação. Através dos exercícios 

analisados, constatámos que os mesmos se encontram subdivididos em categorias, 

existindo uma progressão gradual no desenvolvimento das estruturas linguísticas, como 

também das componentes da oralidade, leitura e escrita. 

As actividades propostas em cada unidade didáctica são acompanhadas com 

recurso de imagens, visando, a nosso ver, uma maior motivação para a consecução das 

mesmas. A tipologia de actividades adoptada pelas autoras vai de encontro às que se 

encontram delineadas pelo QECR (2001: 91-113), como actividades de produção, 

compreensão e interacção oral e escrita. Somos assim confrontados com actividades 

pedagógicas comunicativas que envolvem os alunos numa comunicação real.  

Os diálogos apresentados ao longo das unidades encontram-se acompanhados de 

actividades, sejam elas de cariz oral ou vertente escrita. É de destacar que os diálogos 

permitem melhorar a competência da leitura dos alunos, funcionando do mesmo modo 
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como actividades de compreensão oral, uma vez que os mesmos estão inseridos no CD-

áudio que acompanha o manual.  

Relativamente ao processo da escrita, as autoras convidam simultaneamente os 

alunos a realizarem tarefas escritas ao longo das unidades. Parece-nos ainda importante 

salientar o facto de as mesmas assumirem também uma vertente oral, incentivando desta 

forma o desenvolvimento de competências comunicativas em língua, sempre que o 

professor o entenda. (Cf. Anexo 16).  

Ao longo do manual podemos encontrar também actividades de monitorização 

de aprendizagens, organizadas em cinco testes de revisão com o objectivo de avaliar a 

progressão e desenvolvimento da aprendizagem. Contudo, julgamos que convirá referir 

que os mesmos englobam unicamente exercícios práticos, não existindo actividades que 

impulsionem qualquer tipo de interacção oral. 

No que concerne à tipologia de exercícios presentes nas actividades de 

monitorização, as autoras dão maior relevância a actividades de vertente escrita, como a 

elaboração de cartas de reclamação ou composições incidindo sobre um tema à escolha 

pelo aluno. (Cf. Anexo 17). 

O manual Aprender Português 1 é ainda complementado por um Caderno de 

Exercícios, no qual os alunos têm à sua disposição um conjunto de diversas actividades. 

A estas preside o facto de funcionarem como um reforço na aprendizagem da Língua 

Portuguesa. Neste seguimento, é importante referirmos a existência de uma articulação 

com os temas propostos no corpus do manual. 

À semelhança do que acontece nas actividades de monitorização, também aqui 

as autoras não privilegiam actividades de compreensão ou produção oral, existindo uma 

maior focagem no desenvolvimento da componente gramatical. Relativamente à 

componente gramatical, predominam actividades de índole estrutural, sendo os alunos 

confrontados com actividades de substituição de uma forma verbal para outra, ou 

completar frases com preposições ou verbos, previamente indicados pelas autoras.  

Ainda neste âmbito, convém referirmos que os exercícios presentes ao longo do 

manual Aprender Português 1 diferem da perspectiva de uma abordagem estrutural, não 

incidindo os mesmos numa constante repetição e substituição de estruturas linguísticas. 

As actividades propostas no manual optimizam um saber-fazer dos diversos 
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conhecimentos linguísticos e domínios da expressão e compreensão oral integrados no 

manual, possibilitando desta forma o desenvolvimento das competências comunicativas. 

À semelhança do manual anteriormente mencionado, também as actividades no 

manual Na Onda do Português 1 apresentam uma tipologia idêntica. O manual integra 

actividades de acordo com as directrizes do QECR, subdividindo-se as mesmas em 

quatro rubricas distintas, como funcionamento da língua, escrita, leitura e expressão 

oral.  

As actividades propostas no corpus do manual são exploradas de forma 

motivadora, com recurso a fotografias, imagens e mapas. As mesmas encontraram-se 

em articulação com os conteúdos presentes no manual, possibilitando desta forma uma 

reutilização adequada das estruturas linguísticas previamente abordadas. 

Os diálogos apresentados fazem-se acompanhar de actividades de cariz oral e de 

uma vertente escrita, possibilitando ainda o desenvolvimento da compreensão oral uma 

vez que os mesmos se encontram inseridos no CD-áudio que acompanha o manual. 

Relativamente ao desenvolvimento da expressão oral, as autoras privilegiam actividades 

que impulsionam a interacção oral, visando deste modo uma desenvoltura de 

competências comunicativas de acordo com o tema abordado.  

Na Onda do Português 1 integra ainda como material complementar na 

aprendizagem da Língua Portuguesa, um Caderno de Exercícios, possibilitando uma 

continuidade dos temas abordados no corpus do manual. O mesmo encontra-se 

acompanhado de actividades com o objectivo de reforçar a aprendizagem. 

No entanto, julgamos que convirá referir que o mesmo incide maioritariamente 

em actividades de componente escrita, convidando os alunos a elaborar enunciados 

escritos como cartas, descrições de lugares ou elaboração de pequenos diálogos. Ainda 

neste âmbito, aferimos que não são requisitadas actividades de interacção oral. 

As actividades propostas ao longo do Caderno de Exercícios assumem uma 

abordagem mais estruturalista, incidindo maioritariamente no conhecimento linguístico. 

Neste sentido, há que salientar a existência de actividades de substituição de formas 

verbais, reescrever frases com antónimos ou até mesmo completar pequenos textos com 

verbos apresentados em quadros. (Cf. Anexo 18).  

Finalmente, resta-nos reflectir sobre a tipologia de exercícios patentes no manual 

Novo Português sem Fronteiras 1. De acordo com os objectivos propostos pelas 
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autoras, o desenvolvimento de competências comunicativas, e tendo por base as 

directrizes do QECR, podemos constatar que se afigura uma metodologia extremamente 

defectiva ao longo deste manual.  

A tipologia proposta é bastante repetitiva ao longo do manual, não existindo uma 

articulação coesa entre as estruturas linguísticas abordadas e as necessidades 

comunicativas dos alunos. Através da nossa análise, será lícito afirmarmos que as 

actividades se encontram agrupadas em três áreas distintas, uma vertente escrita, a 

oralidade e funcionamento da língua. 

Se tivermos em conta os princípios da abordagem comunicativa, o Novo 

Português sem Fronteiras 1 reflecte uma metodologia estruturalista, ocupando a 

componente gramatical o lugar de pivô no processo da aprendizagem. Desta forma, 

torna-se visível a especial relevância colocada na aquisição de conhecimentos 

linguísticos pelas autoras, quer seja a nível semântico, morfológico ou de estruturas 

gramaticais. 

Relativamente à componente textual, os textos apresentados ao longo do manual 

são textos artificiais em detrimento de textos autênticos, não existindo uma diversidade 

das tipologias textuais. As actividades que se seguem aos diálogos, são compostas 

maioritariamente por questões sobre os mesmos. 

Em relação a actividades de vertente escrita, estas ocupam um lugar de destaque 

ao longo do manual. Contudo, são meramente constituídas por exercícios gramaticais, 

convidando o aluno a preencher espaços em branco ou a ordenar frases de forma 

correcta. Não existe da parte das autoras a preocupação de facultarem exercícios de 

produção escrita como composições, o que incapacita, a nosso entender, o 

desenvolvimento de uma aprendizagem competente. (Cf. Anexo 19). 

No que concerne à aprendizagem da componente gramatical, as autoras 

apresentam as diferentes estruturas gramaticais a serem abordadas através de quadros 

expositores, seguindo-se algumas actividades de cariz gramatical. As mesmas não 

permitem diversificar o leque de tipologia a trabalhar. Afiguram-se extremamente 

repetitivas, com ordenação de frases ou completar espaços em branco. As unidades 

integram actividades que não têm um papel fundamental na aquisição da competência 

comunicativa, não envolvendo qualquer género de criatividade. (Cf. Anexo 20). 
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Ainda neste âmbito, julgamos que convirá referir que as mesmas privilegiam o 

desenvolvimento de conhecimentos passivos. Reflexo disso encontra-se patente na 

realização de actividades, denominadas de Oralidade, nas quais o aluno completa as 

estruturas gramaticais através do CD-áudio. Por outro lado, as mesmas poderão também 

ser realizadas sem o auxílio do CD-áudio mas tornar-se-ão exercícios um pouco 

confusos e complexos de resolver, tendo em conta que se trata de um manual para os 

níveis A1 / A2. 

No que toca ao desenvolvimento da expressão oral, objectivo primordial na 

abordagem comunicativa, verificámos que não existe um único exercício que vise a 

interacção oral. Existem apenas exercícios que impulsionam o desenvolvimento da 

compreensão oral. Contudo, os diálogos gravados são extremamente artificiais, 

acabando por não reflectirem a realidade oral dos falantes nativos.  

Por outro lado, é oportuno realçarmos o facto de os alunos terem à disposição 

actividades de monitorização da aprendizagem. Porém, as mesmas constituem apenas 

uma intenção pedagógica das autoras, tendo em conta que nas mesmas não constam 

actividades de produção escrita ou de interacção oral. São meramente constituídas por 

exercícios práticos e de índole estruturalista. (Cf. Anexo 21). 

Em função do exposto, e se perspectivarmos o desenvolvimento de 

competências comunicativas, facilmente reconhecemos que o manual Novo Português 

sem Fronteiras 1 não se encontra adequado à consecução dos mesmos objectivos, 

privilegiando primeiramente a aquisição e domínio de um conhecimento linguístico em 

detrimento dos verdadeiros objectivos da abordagem comunicativa, a formação do 

aluno para a comunicação real. 
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3. 4. Avaliação Geral dos Manuais de PLE 

 

De acordo com os manuais analisados, facilmente nos apercebemos da 

existência de uma metodologia e progressão distintas nos três manuais em questão. 

Antes de mais, julgamos necessário salientar o facto de que, apesar de as autoras 

referirem ter como objectivo primordial o desenvolvimento de competências 

comunicativas dos alunos, este assume-se como um objectivo de difícil consecução. 

Ainda nesta linha de ideias, Grosso (1999: 405) reforça esta premissa ao defender que É 

sempre mais fácil ensinar e avaliar os conhecimentos que levam à competência 

linguística do que transmitir os que conduzem à comunicação. 

Neste âmbito, não podemos esquecer que estes são manuais generalistas, uma 

vez que a elaboração dos mesmos se encontra associada a interesses editoriais. 

Gostaríamos ainda de relembrar que os conteúdos patentes nos manuais dependem 

exclusivamente das escolhas feitas pelos autores. (Tavares, 2008). 

No entanto, tendo em conta os objectivos comunicativos necessários na 

aprendizagem da Língua Portuguesa, através da nossa análise concluímos que tal 

propósito é claramente alcançado nos manuais Aprender Português 1 e Na Onda do 

Português 1. Ambos podem ser caracterizados de acordo com uma tipologia, a de 

manuais abertos (Gérard e Roegiers, 1998), optimizando uma articulação das aquisições 

e saberes, visando simultaneamente um saber-fazer por parte do aluno.  

Podemos aferir que estamos perante dois manuais que comportam uma vertente 

bastante comunicativa. De acordo com os conteúdos analisados, verificámos que os 

temas incluídos no corpus dos manuais, vão de encontro aos que se encontram 

delineados pelo QECR. Ao longo dos dois manuais deparamo-nos com uma 

metodologia idêntica, visando as necessidades comunicativas dos alunos. 

Por outro lado, os alunos dispõem também de um conjunto de actividades que 

visam como objectivo primordial dar resposta às necessidades comunicativas, em 

consonância com os diversos saberes necessários ao desenvolvimento da competência 

comunicativa. Apraz ainda salientarmos o facto de estes manuais serem acompanhados 

por Cadernos de Exercícios, permitindo deste modo uma maior consolidação dos 

conteúdos linguísticos abordados. 
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Aprender Português 1 e Na Onda do Português 1 integram no seu corpus uma 

combinação equilibrada das quatro dimensões necessárias ao desenvolvimento da 

competência comunicativa, a expressão e compreensão oral, leitura e escrita. 

Constatámos desta forma uma preocupação constante das autoras em formarem alunos 

competentes e activos nestas quatro dimensões.   

Desenvolver uma competência comunicativa em língua implica também um 

contacto com elementos culturais. Ao atentarmos nos manuais, verificámos que os 

mesmos possibilitam, de forma bastante adequada, a transmissão de valores culturais. 

Os mesmos fazem-se acompanhar por um conjunto de materiais, optimizando desta 

forma um conhecimento mais realista da sociedade portuguesa, quer pela adequação do 

léxico explorado nos diálogos ou pelo recurso de fotografias, em particular no manual 

Na Onda do Português 1.  

Considerando o processo pedagógico-didáctico presente nos manuais, e em 

consonância com os princípios da abordagem comunicativa e intercultural, será lícito 

afirmarmos que a concepção destes manuais vai de encontro às directrizes delineadas 

pelo QECR. São manuais que integram no seu corpus uma metodologia equilibrada e 

articulada, optimizando o desenvolvimento de competências comunicativas, e 

simultaneamente a aquisição de uma consciência intercultural, promovendo assim a 

compreensão e tolerância através de uma comunicação internacional eficaz. 

Importa ainda salientar, que estes são manuais que preconizam diferentes 

objectivos delineados no QECR (2001: 21-22) como a aquisição de um conhecimento 

sobre o modo de vida e mentalidade, assim como do património cultural português; um 

ensino norteando as necessidades dos alunos; a aquisição de uma proficiência 

comunicativa adequada às necessidades de cada aluno; e a compreensão e tolerância 

recíprocas pelo respeito e valor da identidade e diversidade cultural de cada indivíduo. 

No entanto, o manual Novo Português sem Fronteiras é, dos três manuais, 

aquele que não reflecte de todo uma abordagem comunicativa. Antes de mais, é preciso 

referirmos que se trata de um manual fechado, visando uma aprendizagem repetitiva 

tendo como principal característica a aquisição de conhecimentos passivos, ou seja, um 

saber-redizer e saber-refazer por parte dos alunos. (Gérard e Roegiers, 1998). 

O mesmo assume-se como um manual de índole mais estrutural, se reflectirmos 

na tipologia de actividades propostas ao longo das unidades didácticas. São actividades 
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que não impulsionam a comunicação, afastando-se desta forma dos pressupostos de 

uma abordagem comunicativa. Por outro lado, e no que respeita aos objectivos 

comunicativos propostos pelas autoras nas notas de introdução do manual, de acordo 

com a nossa análise facilmente nos apercebemos de que a aquisição de conhecimentos 

linguísticos representa o objectivo primordial das autoras. 

Ainda neste âmbito, e face ao que foi exposto anteriormente, concluímos que a 

componente gramatical continua a ocupar o seu lugar de pivô na aprendizagem, não 

existindo assim uma preocupação com as necessidades comunicativas dos alunos. 

O manual Novo Português sem Fronteiras 1 apresenta no seu corpus uma 

metodologia extremamente defectiva, colocando em causa os objectivos primordiais de 

uma abordagem comunicativa, bem como as directrizes delineadas pelo QECR. O 

desenvolvimento das quatro dimensões, expressão e compreensão oral, escrita e leitura, 

não apresentam uma desenvoltura equilibrada, essencial para o aperfeiçoamento de uma 

proficiência linguística. 

Parece-nos, também, importante referir o facto de os conteúdos culturais serem 

poucos valorizados ao longo das unidades didácticas, o que não permite alargar os 

conhecimentos relativos à mentalidade e cultura de um povo, defendido no QECR.  

Em função do que ficou dito, concluímos que a concepção deste manual não 

acompanhou a evolução da Didáctica das Línguas Estrangeiras, por outras palavras, não 

visa o desenvolvimento de competências comunicativas. Por outro lado, e no que 

concerne aos objectivos do QECR, este manual não corresponde de todo ao que é 

proposto no QECR. Não possibilita uma formação adequada de cidadãos plurilingues, 

capazes de promoverem o diálogo entre diferentes culturas, assim como uma 

mobilização de conhecimentos interculturais. 

Ainda nesta linha de ideias, importa acrescentar que o mesmo não se assume 

como um material didáctico adequado para a consecução dos objectivos propostos pelas 

políticas linguísticas europeias. Em jeito de conclusão, será lícito afirmarmos que 

estamos perante um manual extremamente defectivo, se perspectivarmos as directrizes 

estabelecidas pelo QECR, uma formação e preparação de cidadãos para a promoção do 

diálogo entre diferentes culturas, com base na compreensão e tolerância. 
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Considerações Finais 

 

O ensino de línguas tem-se assumido como um dos principais vectores da 

política linguística europeia. A crescente mobilidade, e o facto de vivermos numa época 

pluricultural e plurilinguística, implica um ensino de línguas eficaz, capaz de responder 

às necessidades comunicativas de cada indivíduo. Compreendendo os princípios que 

devem estar na base de uma metodologia adequada ao ensino de línguas, tem-se 

perspectivado uma abordagem comunicativa permitindo desta forma o desenvolvimento 

de competências comunicativas dos alunos. 

 Em consonância com os objectivos anteriormente mencionados, afigura-se 

necessária uma elaboração adequada de materiais didácticos que vão de encontro aos 

objectivos delineados pelo Conselho da Europa, uma mobilização de saberes 

necessários à promoção do diálogo entre as diferentes nações europeias.  

Os manuais, enquanto suportes de aprendizagem, devem acompanhar a evolução 

no campo da Didáctica das Línguas Estrangeiras, veiculando conhecimentos diversos 

necessários ao desenvolvimento de uma proficiência linguística, visando deste modo a 

formação de alunos para a comunicação real. 

No decorrer do nosso trabalho, pretendeu-se como objectivo primordial tentar 

compreender qual o papel desempenhado pelos manuais de PLE na aquisição de 

competências de língua, essenciais à promoção do diálogo entre diferentes culturas. 

A dimensão deste trabalho não tem capacidade para responder a todos os 

avanços desenvolvidos na área do PLE, nomeadamente ao nível da elaboração de 

materiais didácticos. No entanto, a nossa investigação permitiu-nos de certo modo 

arriscar uma previsão de resposta, de como os manuais têm acompanhado as directrizes 

do Conselho da Europa. 

 Comprovámos que apesar do desenvolvimento no âmbito da Didáctica das 

Línguas Estrangeiras, e no que concerne às directrizes delineadas pelo QECR, os 

manuais continuam a ser elaborados através de objectivos díspares. O tipo de 

abordagem metodológica difere em qualquer um destes manuais por nós analisados, 

encontrando-se maioritariamente dependente da posição e visão dos seus autores, 

reflectindo por vezes exigências do ponto de vista editorial.  
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Nesta perspectiva, foi nosso objectivo evidenciarmos o papel do professor neste 

processo pedagógico, uma vez que lhe será incumbida a tarefa de escolher quais os 

manuais mais adequados, e adaptando-os aos interesses e características do público-alvo 

possibilitando o desenvolvimento para a comunicação.  

A análise dos manuais que integram o corpus do nosso trabalho teve sempre em 

consideração as características de cada um destes materiais, em consonância com as 

necessidades comunicativas de cada aluno, optimizando desta forma uma escolha 

adequada de materiais que possibilite a consecução dos mesmos objectivos. Nesta linha 

de ideias, tivemos em consideração diferentes aspectos como a metodologia patente em 

cada manual, incluindo uma análise detalhada dos conteúdos linguísticos, 

comunicativos e culturais. 

Sendo o QECR uma referência na uniformização de programas e avaliação de 

materiais didácticos, considerámos as directrizes delineadas no mesmo como centro da 

nossa análise. Considerando os objectivos propostos no QECR, verificamos que os três 

manuais vão ao encontro de inúmeras solicitações do mesmo, permitindo desta forma 

desenvolver as competências comunicativas dos seus consulentes.  

Compreendendo os princípios inerentes a uma abordagem comunicativa, e em 

consonância com as directrizes do Conselho da Europa, os manuais Aprender Português 

1 e Na Onda do Português 1, revelaram ser aqueles que melhor se adequam na 

aquisição e desenvolvimento das várias competências essenciais na aprendizagem do 

Português como Língua Estrangeira. Considerámos que os conteúdos destes manuais se 

encontram adequados aos objectivos das políticas linguísticas europeias.  

Tendo em conta a relevância assumida pelas políticas linguísticas na promoção 

da aprendizagem de línguas, perspectivando a formação de cidadãos plurilingues e 

pluriculturais, o plurilinguismo surge neste contexto como uma prioridade, de modo a 

incentivar a tolerância e respeito pela diversidade cultural e linguística.  

Nesta linha de ideias, e no sentido de responder às questões culturais, os manuais 

devem assumir-se não só como meio de transmissão de um conhecimento linguístico 

como também da cultura e imagem de um país. Desta forma, os manuais analisados 

permitem a mobilização de conhecimentos de índole cultural, visando uma melhor 

percepção da realidade social de Portugal.  
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No entanto, quando falamos no ensino da Língua Portuguesa julgamos 

necessário referir que os três manuais detêm uma visão pouco desenvolvida da 

lusofonia. As autoras potenciam unicamente um contacto com a variedade cultural e 

linguística europeia. De facto, este é um dos aspectos negativos que apontamos nos 

manuais. Os mesmos não reflectem na totalidade uma visão englobante do mundo 

lusófono, pondo de certa forma em causa o desenvolvimento de uma competência 

intercultural. 

A competência intercultural surge, no contexto de línguas, como meta essencial 

na formação do aluno, convertendo o mesmo num intermediário cultural entre a sua 

própria cultura e a cultura estrangeira. Desta forma, os manuais deveriam permitir 

veicular não uma cultura portuguesa, mas sim uma cultura lusófona, desenvolvendo 

simultaneamente nos alunos conhecimentos que lhes permitissem interagir 

adequadamente nos diversos contextos da lusofonia. 

O principal objectivo da nossa investigação consistiu na apresentação das 

directrizes delineadas pelo QECR para a elaboração de manuais de PLE adequados ao 

desenvolvimento de competências comunicativas, tendo em conta as necessidades 

actuais de um ensino de línguas. 

A análise por nós realizada aos três manuais permitiu-nos constatar que a 

elaboração de manuais tem acompanhado uma evolução positiva, sobretudo no que diz 

respeito à articulação entre os temas, conteúdos linguísticos e actividades patentes nos 

manuais. Convirá chamar a atenção para os materiais didácticos que acompanham os 

manuais, servindo de complemento e de consolidação na aprendizagem. Os mesmos 

assumem-se como indispensáveis neste processo didáctico, servindo de apoio ao 

trabalho constante a ser desenvolvido pelo aluno. 

O nosso estudo permitiu-nos aferir que existe uma forte preocupação das autoras 

em promover a comunicação dos alunos. Reflexo disso encontrámos patente nas 

actividades propostas pelas mesmas, optimizando desta forma o desenvolvimento das 

competências comunicativas. No entanto, será lícito afirmarmos que o desenvolvimento 

dos conteúdos linguísticos continua a evidenciar um grande destaque ao longo dos 

manuais, embora o desenvolvimento da oralidade se encontre sempre salvaguardado. 

No decorrer da nossa investigação, colocámos em destaque uma apresentação 

das linhas orientadoras necessárias à elaboração de manuais de PLE, delineadas pelo 
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QECR, e em consonância com os avanços no âmbito da Didáctica das Línguas 

Estrangeiras. No entanto, consideramos estar perante uma área relativamente jovem que 

exige uma maior coordenação de esforços. 

Em jeito de conclusão, pretende-se deste modo uma promoção e divulgação da 

Língua Portuguesa através da elaboração de materiais didácticos adequados às 

necessidades do seu público-alvo, preparando o mesmo para a comunicação. 
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Anexo 1: Manuais em Análise (Aprender Português 1, Na Onda do Português 1, Novo 
Português sem Fronteiras 1) 
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Anexo 2: Ficha Sinalética dos Manuais 
 
 
 
 
 
 
Título 

 do Manual 
Autores Data Editor Nº de Páginas  

e Material 
Complementar 

 
 

Novo Português 
Sem Fronteiras 1 

 

 
 

Olga Coimbra 
 

Isabel Coimbra 
 

 
 

 
(1ª ed. 1989) 

 
2009 

 
Lidel 
- 

Edições 
Técnicas 

 

 
215 Páginas 

 
Livro do Aluno 

 
2 CD – áudio 

 
 

 
 
 

Na Onda 
Do Português 1 

 

 
 

 
Ana Maria Bayan Ferreira 

 
Helena José Bayan 

 

 
 
 

(1ª ed. 2009) 
 

2011 

 
 
 

Lidel 
- 

Edições 
Técnicas 

 

 
220 Páginas 

 
Livro do Aluno 

 
Caderno de 
Exercícios 

 
1 CD – áudio 

 
 
 
 

Aprender Português 1 
Português Para 
Estrangeiros 

 

 
Carla Oliveira 

 
João Malaca Casteleiro 

 
Luísa Coelho 

 
Maria José Ballmann 

 

 
 
 

(1ª ed. 2006) 
 

2011 
 

 

 
 
 

Texto 
Editores 

 
 
      160 Páginas 
 

Caderno de 
Exercícios 

 
1 CD – áudio 
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Anexo 3: Unidade 5 do Manual Aprender Português 1 
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Anexo 4: Unidade 8 do Manual Na Onda do Português 1 
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Anexo 5: Unidade 5 do Manual Novo Português sem Fronteiras 1 
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Anexo 6: Unidade 7 do Manual Aprender Português 1 
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Anexo 7: Unidade 7 do Manual Na Onda do Português 1 
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Anexo 8: Unidade 0 do Manual Na Onda do Português 1 
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Anexo 9: Unidade 10 do Manual Novo Português sem Fronteiras 1 
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Anexo 10: Unidade 6 do Manual Aprender Português 1 
 

 
 
 
 
 



 XIV 

Anexo 11: Unidade 8 do Manual Aprender Português 1 
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Anexo 12: Unidade 0 do Manual Na Onda do Português 1 
 

 
 
 



 XVI 

Anexo 13: Unidade 5 do Manual Na Onda do Português 1 
 

 
 
 



 XVII 

Anexo 14: Unidade 13 do Manual Na Onda do Português 1 
 

 
 
 



 XVIII 

Anexo 15: Unidade 17 do Manual Novo Português sem Fronteiras 1 
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Anexo 16: Unidade 9 do Manual Aprender Português 1 
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Anexo 17: Testes de Revisão Unidades 9-11 e Unidades 12-14 do Manual Aprender 

Português 1 
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Anexo 18: Unidade 5 do Caderno de Exercícios do Manual Na Onda do Português 1 
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Anexo 19: Unidades 10 e 14 do Manual Novo Português sem Fronteiras 1 
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Anexo 20: Unidade 6 do Manual Novo Português sem Fronteiras 1 
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Anexo 21: Teste de Revisão do Manual Novo Português sem Fronteiras 1 
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