
 

                                                                                  

                                                                                           

 
 

 

CENTRO LUSOVENEZUELANO DE VALLES DEL TUY

CENTRO DE LÍNGUA PORTUGUESA

PROGRAMA DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA
 

 
 

Pressupostos teóricos 
 
 
1. Introdução 
 

A maioria dos países depara-se hoje com uma população escolar heterogénea do ponto

linguístico. Para esta situação concorrem factores como a

cidadãos e os fluxos migratórios. 

Portugal, país tradicionalmente de emig

número de programas de desenvolvimento e de divulgação da língua e da cultura em contex

acolhimento (PLE) e este programa é mais um contributo dentro desta linha de actuação.

O referido programa parte do pressuposto de que a

nunca, com a responsabilidade de promover 

universalmente aceite de que melhorar

identidade linguística e cultural dos utilizadores de uma determinada língua

Ora, a reflexão teórica da especialidade (Cf. QECR), assim como a experiência decorrente das práticas 

pedagógico-didácticas têm revelado que as necessidades dos utentes se situam a várias níveis, a saber: 

 

� linguístico – resultantes do desconhecimento total ou parcial da L

associada, com consequências para a normal progressão do processo de ensino/aprendizagem PLE;

 

� curricular – resultantes das diferenças de 

podendo constituir um sério entrave ao avanço d

 

� de integração – resultantes das diferenças sociais e culturais entre o país de

alvo), acrescendo, por vezes, condições socio

 

 

2. A especificidade do ensino do Português Língua Estrangeira (PLE
 
2.1. Natureza 

O ensino a alunos que têm o Português como Língua Estrangeira (PLE

relativamente ao trabalho realizado com alunos que têm outra língua

enquanto os objectivos do ensino a falantes d

iniciais, estão na reflexão metalinguística e metadiscursiva

Língua Estrangeira se devem centrar, fundamentalmente,

unidades comunicativas devidamente estruturadas e segmentadas

Com efeito, a especificidade do trabalho com alu

se, paralelamente, com o facto de este grupo de escolarização se defini

designadamente no que toca à sua: 
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hoje com uma população escolar heterogénea do ponto

linguístico. Para esta situação concorrem factores como a globalização da economia, a 

Portugal, país tradicionalmente de emigração, tem vindo a fomentar, desde há algumas décadas

de programas de desenvolvimento e de divulgação da língua e da cultura em contex

acolhimento (PLE) e este programa é mais um contributo dentro desta linha de actuação.

O referido programa parte do pressuposto de que a escola e os professores se confrontam, hoje mais do 

om a responsabilidade de promover a diversidade linguística e cultural, e, a fortiori, assenta no princípio 

universalmente aceite de que melhorar as múltiplas competências da cidadania implica reconhecer

dos utilizadores de uma determinada língua. 

Ora, a reflexão teórica da especialidade (Cf. QECR), assim como a experiência decorrente das práticas 

didácticas têm revelado que as necessidades dos utentes se situam a várias níveis, a saber: 

nhecimento total ou parcial da Língua Portuguesa e dos códigos culturais a ela 

normal progressão do processo de ensino/aprendizagem PLE;

resultantes das diferenças de currículo entre o país de acolhimento e o

o avanço de novas aprendizagens; 

resultantes das diferenças sociais e culturais entre o país de acolhimento e o país de origem (ou 

ndo, por vezes, condições sociofamiliares desniveladas. 

o do Português Língua Estrangeira (PLE) 

ortuguês como Língua Estrangeira (PLE) exige uma

o realizado com alunos que têm outra língua como Língua Materna (LM).

enquanto os objectivos do ensino a falantes de Português Língua Materna (PLM) se centram, 

nguística e metadiscursiva, já  as competências e/ou

Língua Estrangeira se devem centrar, fundamentalmente, na compreensão, na interpretaçã

devidamente estruturadas e segmentadas. 

especificidade do trabalho com alunos que têm o Português como Língua Estrangeira prende

se, paralelamente, com o facto de este grupo de escolarização se definir pela sua heterogeneidade, 
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hoje com uma população escolar heterogénea do ponto de vista cultural e 

, a crescente mobilidade dos 

a fomentar, desde há algumas décadas, um sem-

de programas de desenvolvimento e de divulgação da língua e da cultura em contextos linguísticos de 

acolhimento (PLE) e este programa é mais um contributo dentro desta linha de actuação.  

se confrontam, hoje mais do 

a fortiori, assenta no princípio 

as múltiplas competências da cidadania implica reconhecer o direito à 

Ora, a reflexão teórica da especialidade (Cf. QECR), assim como a experiência decorrente das práticas 

didácticas têm revelado que as necessidades dos utentes se situam a várias níveis, a saber:  

uesa e dos códigos culturais a ela 

normal progressão do processo de ensino/aprendizagem PLE; 

e o país de origem (/ou alvo, 

acolhimento e o país de origem (ou 

) exige uma abordagem diferenciada 

como Língua Materna (LM). Assim, 

(PLM) se centram, desde os anos 

as competências e/ou objectivos do ensino de 

, na interpretação e na produção de 

nos que têm o Português como Língua Estrangeira prende-

r pela sua heterogeneidade, 



 

                                                                                  

                                                                                           

(a) faixa etária – ao contrário do que acontece com a LM, o desenvolvimento cognitivo 

geral, a par do linguístico. Destarte

consideração, não só a adequação à proficiência linguística do aluno, mas também à sua idade. Dito de outro 

modo, o professor deve assegurar-se de que as actividades propostas estão de acordo com o

linguístico do aluno e, correlativamente, com a sua fonte de interesses, a sua motivação intrínseca, as suas 

preferências e a sua sensibilidade. 

 

(b) competência linguística - a população que tem o Português como LE

      i) são falantes de diferentes LM, um

uma delas, diferentes graus de transferência de

comunicativas; 

      ii) se encontram em diferentes estádios de aquisição;

     iii) usam o Português em maior ou menor número de contextos;

    iv) dispõem de diferentes capacidades individuais para discriminar, segmentar e

linguísticas. 

 

(c) cultural – com diferentes hábitos de aprendizagem, esta população apresenta

expectativas face à escola. 

 

Parece, deste modo, evidente que  a

distintos, razão pela qual se aconselha que as aulas de PLE devem ter como prioridade:

 

A) no nível de Iniciação 
     �desenvolver a compreensão oral;  

     �garantir a aprendizagem do léxico fundamental e da gramática básica; 

     �aprofundar, progressivamente, a sintaxe e

 

B) no nível Intermédio 
     �desenvolver as diferentes competências 

competências e/ou objectivos de ordem superior

 

C) no nível Avançado 
     �possibilitar o desenvolvimento linguístico e 

 
2.2. Reflexos na prática pedagógica 

Uma Língua Estrangeira encerra, do ponto de vista do seu estatuto e da sua aprendizagem,

de contacto com a Língua Segunda e com a Língua M

mais pontos de contacto com a LM e, do ponto de vista psicolinguístico,

exigido, ao aprendente, um desempenho na
poder aceder ao património escrito legado por

aprendentes de Língua Não Materna, os seus falantes têm de construir o conhecimento da

da sua LM. Assim, o ensino de uma LE

diferenciada tanto relativamente ao ensino da

objectivos do ensino de LM, como ficou atrás referido

sobre produções literárias e não literárias, enquanto

produção de unidades comunicativas. 

Assim, o ensino LE deve ter em consideração que ela é

� língua de comunicação, para a recepção e produção de mensagens orais e

� língua de cultura, isto é, veículo de conhecimento

� instrumento de integração no seio de uma sociedade plurilingue e pluricultural.

 

As práticas pedagógicas da disciplina de PLE

comunicativa e cultural e, simultaneamente, à de uma competência
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ao contrário do que acontece com a LM, o desenvolvimento cognitivo 

geral, a par do linguístico. Destarte, a selecção das estratégias e das actividades 

proficiência linguística do aluno, mas também à sua idade. Dito de outro 

se de que as actividades propostas estão de acordo com o

, correlativamente, com a sua fonte de interesses, a sua motivação intrínseca, as suas 

a população que tem o Português como LE abrange alunos que:

) são falantes de diferentes LM, umas mais próximas, outras mais afastadas do Português, propiciando

diferentes graus de transferência de conhecimentos linguísticos e de experiências 

) se encontram em diferentes estádios de aquisição; 

ortuguês em maior ou menor número de contextos; 

) dispõem de diferentes capacidades individuais para discriminar, segmentar e

com diferentes hábitos de aprendizagem, esta população apresenta diferentes representações e 

Parece, deste modo, evidente que  a combinação de todos estes factores conduz a ritmos de pr

distintos, razão pela qual se aconselha que as aulas de PLE devem ter como prioridade:

 

aprendizagem do léxico fundamental e da gramática básica;  

, a sintaxe e as estruturas textuais indispensáveis à progressão do E/A

desenvolver as diferentes competências de modo a assegurar uma progressiva

competências e/ou objectivos de ordem superior (cf. domínio metalinguístico e metadiscursivo

lvimento linguístico e o conhecimento da literatura portuguesa.

, do ponto de vista do seu estatuto e da sua aprendizagem,

ontacto com a Língua Segunda e com a Língua Materna. De resto, do ponto de vista

mais pontos de contacto com a LM e, do ponto de vista psicolinguístico, com a Língua Segunda. Por um lado,

desempenho na Língua Estrangeira semelhante ao dos falantes nativos
aceder ao património escrito legado por diferentes épocas e, por outro, tal como acontece com os

, os seus falantes têm de construir o conhecimento da

ssim, o ensino de uma LE, destinado a alunos em contextos bilingues

diferenciada tanto relativamente ao ensino da LM como ao da Língua Não Materna, na medida em que 

ficou atrás referido, se centram na reflexão metalinguística

es literárias e não literárias, enquanto os de língua estrangeira privilegiam a compreensão

 

deve ter em consideração que ela é: 
língua de comunicação, para a recepção e produção de mensagens orais e escritas; 

conhecimentos da sociedade de origem (emigrante) ou alvo

instrumento de integração no seio de uma sociedade plurilingue e pluricultural. 

edagógicas da disciplina de PLE devem, pois, conduzir à aquisição das

comunicativa e cultural e, simultaneamente, à de uma competência específica em 
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ao contrário do que acontece com a LM, o desenvolvimento cognitivo em PLE não se faz, em 

actividades lectivas deve ter em 

proficiência linguística do aluno, mas também à sua idade. Dito de outro 

se de que as actividades propostas estão de acordo com o nível etário e 

, correlativamente, com a sua fonte de interesses, a sua motivação intrínseca, as suas 

abrange alunos que: 

ortuguês, propiciando, cada 

conhecimentos linguísticos e de experiências 

) dispõem de diferentes capacidades individuais para discriminar, segmentar e produzir sequências 

diferentes representações e 

combinação de todos estes factores conduz a ritmos de progressão 

distintos, razão pela qual se aconselha que as aulas de PLE devem ter como prioridade: 

as estruturas textuais indispensáveis à progressão do E/A. 

assegurar uma progressiva confluência com as 

domínio metalinguístico e metadiscursivo). 

conhecimento da literatura portuguesa. 

, do ponto de vista do seu estatuto e da sua aprendizagem, inúmeros pontos 

o ponto de vista sociocultural, a LE tem 

com a Língua Segunda. Por um lado, é 

semelhante ao dos falantes nativos, de modo a 

, tal como acontece com os 

, os seus falantes têm de construir o conhecimento da LE sobre a gramática 
contextos bilingues, exige uma abordagem 

LM como ao da Língua Não Materna, na medida em que os 

lexão metalinguística e metadiscursiva 

os de língua estrangeira privilegiam a compreensão e 

s da sociedade de origem (emigrante) ou alvo; 

devem, pois, conduzir à aquisição das competências 

 português como língua de 



 

                                                                                  

                                                                                           

escolarização. Se é legítimo apoiar algumas

Materna (LM) e Não Materna (LNM), também é

proporcionem a introdução progressiva de noções que tenham impa

A metodologia utilizada deve, por conseguinte,

cenários pedagógicos que visem, ao long

competências gerais: ouvir, falar, interagir

 
 
3. Competências 

As orientações, no que respeita a competências e conteúdos que constam deste

três blocos lectivos, correspondentes aos níveis 

competências (ponto 5.1.) sugere ao professor actividades diversas, bem como o nível ou níveis de proficiência 

mais adequado(s) à sua realização. 

Convém, portanto, recordar o que

conforme a competência geral em questão. Por essa razão, as

são exclusivas para um dado nível (A1, 

 

 
3.1. Língua de comunicação em contextos s

Os falantes não nativos têm, na escola, o PLE

como língua de cultura. Assim, a 

sociolinguística, pragmática, discursiva e estratégica, 

eixo da comunicação em contextos sociais diversificados 

específicos de aprendizagem formal (contexto

A velocidade de aquisição de uma LE

entre a LE e a LM às características pessoais e ao

 

 
3.1.1. Competências gerais de comunicação

O uso adequado de uma língua pressupõe o domínio da competência comunicativa

número de competências específicas, a saber:

Esta envolve um número muito vasto de competências:

 

� Competência lexical 
Para compreender e falar uma língua,

mecanismo consiste numa tarefa muito mais 

sequência sonora ou gráfica, pois que cada vocábulo contém um feixe de informações 

decompõe em vários factores, tais como

para aplicar correctamente uma unidade lexical

conhecer a sua estrutura de base, as suas 

frase ou num enunciado; o seu significado referencial, 

pragmática; as suas relações com eventuais sinónimos e 

Todavia, note-se que nem todos os itens

combinatórias de vários tipos, sequências mais ou menos

(cf.: Bom dia!, acho que, logo que, por

idiomáticas são, de entre estas, as combinatórias menos transparentes e, nos primeiros níveis, de utilidade muito

relativa. No entanto, é possível ler, interagir e

muito frequentes. Assim sendo, é conveniente prestar particular atenção e insistir no vocabulário mais

usando cada um dos itens lexicais em contextos linguísticos muito v

fazer anos, fazer frio, fazer a cama, fazer doer...)

De resto, este vocabulário básico constitui uma rede na qual se encaixam progressivamente nomes

específicos de um dado domínio, isto é, áreas lexica

gramática de uma língua, na justa medida em que q
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escolarização. Se é legítimo apoiar algumas dessas práticas em técnicas preconizadas pela

, também é importante não esquecer que devem ser usadas outras que 

progressiva de noções que tenham impacto no processo de formação do aprendente

, por conseguinte, estabelecer o desenvolvimento de sequências didácticas e de 

pedagógicos que visem, ao longo do segmento do ensino/aprendizagem, o trabalho integrado das

interagir, ler e escrever. 

As orientações, no que respeita a competências e conteúdos que constam deste documento, destinam

espondentes aos níveis A1, A2, eB1. O quadro em que se relacionam conteúdos e 

professor actividades diversas, bem como o nível ou níveis de proficiência 

Convém, portanto, recordar o que foi dito antes: um aluno pode estar em níveis diferentes

em questão. Por essa razão, as actividades apresentadas no referido quadro não 

 A2 ou B1). 

ão em contextos sociais e língua de cultura 
não nativos têm, na escola, o PLE como língua de comunicação interpessoal

 competência comunicativa, nas suas dimensões lexical, gramatical, 

discursiva e estratégica, deve ser desenvolvida em dois eixos de aprendizagem: o 

comunicação em contextos sociais diversificados (cf. meio familiar) e o eixo da comunicação em contextos

(contexto-aula). 

ção de uma LE depende de factores diversos que vão desde 

às características pessoais e ao percurso de escolarização prévia do aluno.

3.1.1. Competências gerais de comunicação 
O uso adequado de uma língua pressupõe o domínio da competência comunicativa

número de competências específicas, a saber: 

Esta envolve um número muito vasto de competências: 

Para compreender e falar uma língua, antes de mais, é indispensável recorre ao uso de

muito mais complexa do que associar, simplesmente,

ou gráfica, pois que cada vocábulo contém um feixe de informações 

decompõe em vários factores, tais como: fonológicos, morfológicos, sintácticos, semânticos e pragmáticos. Assim, 

unidade lexical, é preciso saber, pelo menos, como se diz (e como se escreve); 

suas derivações mais comuns e a sua flexão; o seu comportamento

frase ou num enunciado; o seu significado referencial, as suas extensões metafóricas e a

pragmática; as suas relações com eventuais sinónimos e antónimos, e as suas combinatórias mais frequentes. 

se que nem todos os itens são formados por uma só palavra, pois que

combinatórias de vários tipos, sequências mais ou menos cristalizadas, que aprendemos de cor 

Bom dia!, acho que, logo que, por exemplo, à noite, por mais que...) Alias, a

estas, as combinatórias menos transparentes e, nos primeiros níveis, de utilidade muito

ler, interagir e escrever com um número relativamente reduzido de palavras 

Assim sendo, é conveniente prestar particular atenção e insistir no vocabulário mais

usando cada um dos itens lexicais em contextos linguísticos muito variados (ex: fazer um bolo, fazer uma festa, 

fazer anos, fazer frio, fazer a cama, fazer doer...). 

ste vocabulário básico constitui uma rede na qual se encaixam progressivamente nomes

do domínio, isto é, áreas lexicais específica e é sobre esta base lexical que se constrói a 

gramática de uma língua, na justa medida em que quanto mais informação tivermos associada a cada uma das 
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dessas práticas em técnicas preconizadas pelas didácticas de Língua 

importante não esquecer que devem ser usadas outras que 

cto no processo de formação do aprendente.  

estabelecer o desenvolvimento de sequências didácticas e de 

, o trabalho integrado das 

documento, destinam-se aos 

. O quadro em que se relacionam conteúdos e 

professor actividades diversas, bem como o nível ou níveis de proficiência 

foi dito antes: um aluno pode estar em níveis diferentes de desempenho 

actividades apresentadas no referido quadro não 

interpessoal, e, paralelamente, 

dimensões lexical, gramatical, 

desenvolvida em dois eixos de aprendizagem: o 

e o eixo da comunicação em contextos 

desde a relação genealógica 

percurso de escolarização prévia do aluno. 

O uso adequado de uma língua pressupõe o domínio da competência comunicativa, que requer, um vasto 

s de mais, é indispensável recorre ao uso de palavras. Ora, este 

, simplesmente, um significado a uma 

ou gráfica, pois que cada vocábulo contém um feixe de informações multifactorial, que se 

fonológicos, morfológicos, sintácticos, semânticos e pragmáticos. Assim, 

, é preciso saber, pelo menos, como se diz (e como se escreve); 

derivações mais comuns e a sua flexão; o seu comportamento numa 

extensões metafóricas e a sua adequação 

suas combinatórias mais frequentes. 

, pois que muitos resultam de 

que aprendemos de cor e em conjunto 

Alias, as chamadas expressões 

estas, as combinatórias menos transparentes e, nos primeiros níveis, de utilidade muito 

ativamente reduzido de palavras 

Assim sendo, é conveniente prestar particular atenção e insistir no vocabulário mais frequente, 

fazer um bolo, fazer uma festa, 

ste vocabulário básico constitui uma rede na qual se encaixam progressivamente nomes e verbos 

sobre esta base lexical que se constrói a 

informação tivermos associada a cada uma das 



 

                                                                                  

                                                                                           

palavras, em particular às mais frequentes, maior é a nossa competência lexical e, portanto

compreenderemos e falaremos uma língua.

 

 

� Competência gramatical 
Tanto as crianças em fase de aquisição da sua primeira língua como 

uma LE começam por saber de cor bocados de gramática

identificando palavras, as suas propriedades, e outras

gramática primeira. Com efeito, cada palavra contém

projectado na frase, permite ao falante nativo adulto

competência gramatical mais não é do que um

possibilita, ao falante, a formação de um

lhe, ainda, fazer juízos de gramaticalidade sobre frases que ouve ou que ele próprio produz. Assim, quanto mais

rico for o repertório lexical do falante LE (

aproximará da dos falantes nativos, já que o conhecimento morfológico e sintáctico que

conduz na construção de frases coesas e coerentes

Mas, antes de mais, apreender a configuração semântica de

conceptual (significado) a uma forma fónica

porta de entrada para a mensagem, o que significa que

fonemas (ou fones) e as suas propriedades,

prende com a identificação das estruturas silábicas e 

associação ao significado e, consequentemente,

Contrariamente àquilo que acontece com línguas como o Espanhol ou o Italiano

Brasil), o Português europeu contemporâneo caracteriza

torna, na sua modalidade oral, bastante difícil

elocução alta acentua este fenómeno, motivando processos fonológicos como supressões, assimilações e

metáteses, que afastam bastante o formato 

gráfica. Daí a necessidade de, na sala de aula, se prestar particular

compreensão. Exercícios de discriminação,

fónicas curtas, que se vão alargando progressivamente, são tarefas fundamentais.

segmental, o módulo fonológico da gramática também integra

entoação, as pausas e o ritmo). Por exemplo, o que permite distinguir as formas 

de terem o acento em diferentes sílabas; o que permite distinguir se um enunciado como 

afirmativo, interrogativo ou exclamativo é a entoação.

Uma vez identificado um dado segmento, o falante tem de lhe associar um significado.

segmento tanto pode ser só uma palavra como também uma combinação de

a semântica não é só lexical, mas também

resultado dos elementos que a compõem e da forma como estão combinados. Daí que, dum ponto de vista 

prático, não seja fácil separar semântica, sintaxe e morfologia

aulas de PLE apontam-se a flexão nominal

o número, o tempo, o modo e o aspecto (TMA).

 

 

� Competência sociolinguística 
O conhecimento de aspectos culturais como a religião, 

papel social da família, os papéis sociais do homem e da mulher,

hábitos sociais, as tradições alimentares

formas de tratamento são o melhor

convenções sociais, dado que o seu uso obriga a uma gestão adequada da variação social e situacional. 

estas formas de variação informam 

sociolinguística. 
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frequentes, maior é a nossa competência lexical e, portanto

falaremos uma língua. 

crianças em fase de aquisição da sua primeira língua como as crianças ou 

bocados de gramática, a partir dos quais vão extraindo informação, vão 

identificando palavras, as suas propriedades, e outras unidades de sentido, o que lhes permite

ada palavra contém um conjunto de traços informativos, que, uma vez 

ase, permite ao falante nativo adulto descodificar e produzir frases gramaticais. A

competência gramatical mais não é do que um sistema combinatório de um número finito de elementos

a formação de um número infinito de frases. Do mesmo modo, e

gramaticalidade sobre frases que ouve ou que ele próprio produz. Assim, quanto mais

do falante LE (em termos quantitativos e qualitativos),

aproximará da dos falantes nativos, já que o conhecimento morfológico e sintáctico que

coesas e coerentes. 

apreender a configuração semântica de uma palavra consiste em ass

fónica (significante). Assim, a cadeia sonora (ou a representação gráfica) é a 

mensagem, o que significa que a competência fonológica permite ao falante identificar 

propriedades, contrastando-os com outros, cujo processo de segmentação se 

estruturas silábicas e com o estabelecimento de padrões de que resulta

associação ao significado e, consequentemente, à descodificação do enunciado (oral ou escrito)

ue acontece com línguas como o Espanhol ou o Italiano

ortuguês europeu contemporâneo caracteriza-se por um enfraquecimento das vogais átonas, o que o 

rna, na sua modalidade oral, bastante difícil de descodificar (por falantes não nativos

fenómeno, motivando processos fonológicos como supressões, assimilações e

metáteses, que afastam bastante o formato de uma palavra ou de uma sequência fónica

gráfica. Daí a necessidade de, na sala de aula, se prestar particular atenção à componente oral, em especial à 

compreensão. Exercícios de discriminação, mas também de repetição de fonemas, de p

se vão alargando progressivamente, são tarefas fundamentais.

segmental, o módulo fonológico da gramática também integra informações suprassegmentais

exemplo, o que permite distinguir as formas cantaram 

acento em diferentes sílabas; o que permite distinguir se um enunciado como 

afirmativo, interrogativo ou exclamativo é a entoação.  

identificado um dado segmento, o falante tem de lhe associar um significado.

segmento tanto pode ser só uma palavra como também uma combinação de várias unidades significantes. Assim, 

a semântica não é só lexical, mas também composicional e o significado de uma expressão complexa é o 

que a compõem e da forma como estão combinados. Daí que, dum ponto de vista 

semântica, sintaxe e morfologia. Como exemplos de conteúdos

nominal, que codifica género e número, e a flexão verbal

aspecto (TMA). 

O conhecimento de aspectos culturais como a religião, a estratificação, as convenções

papel social da família, os papéis sociais do homem e da mulher, as festas de família, 

as tradições alimentares e a organização política conduzem à competência so

formas de tratamento são o melhor exemplo de um recurso linguístico que traduz 

uso obriga a uma gestão adequada da variação social e situacional. 

formam sobre os níveis de língua e o seu domínio faz parte da competência
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frequentes, maior é a nossa competência lexical e, portanto, melhor 

crianças ou os adultos que aprendem 

vão extraindo informação, vão 

o que lhes permite construir uma 

um conjunto de traços informativos, que, uma vez 

descodificar e produzir frases gramaticais. Aliás, a 

e um número finito de elementos que 

Do mesmo modo, essa competência permite-

gramaticalidade sobre frases que ouve ou que ele próprio produz. Assim, quanto mais 

termos quantitativos e qualitativos), mais a sua gramática se 

aproximará da dos falantes nativos, já que o conhecimento morfológico e sintáctico que lhe está associado o 

uma palavra consiste em associar uma noção 

. Assim, a cadeia sonora (ou a representação gráfica) é a 

competência fonológica permite ao falante identificar 

cujo processo de segmentação se 

padrões de que resulta a sua 

descodificação do enunciado (oral ou escrito). 

ue acontece com línguas como o Espanhol ou o Italiano (e com o Português do 

enfraquecimento das vogais átonas, o que o 

por falantes não nativos). Ora, uma velocidade de 

fenómeno, motivando processos fonológicos como supressões, assimilações e 

de uma palavra ou de uma sequência fónica da sua representação 

atenção à componente oral, em especial à 

mas também de repetição de fonemas, de palavras e de sequências 

se vão alargando progressivamente, são tarefas fundamentais. Além desta informação, 

informações suprassegmentais (cf. o acento, a 

cantaram de cantarão é o facto 

acento em diferentes sílabas; o que permite distinguir se um enunciado como tenho trabalho é 

identificado um dado segmento, o falante tem de lhe associar um significado. Todavia, um 

várias unidades significantes. Assim, 

ignificado de uma expressão complexa é o 

que a compõem e da forma como estão combinados. Daí que, dum ponto de vista 

Como exemplos de conteúdos a privilegiar nas 

e a flexão verbal, que codifica a pessoa, 

convenções sociais, a estrutura e o 

festas de família, os comportamentos, os 

política conduzem à competência sociolinguística. As 

exemplo de um recurso linguístico que traduz a estratificação e as 

uso obriga a uma gestão adequada da variação social e situacional. Aliás, 

os níveis de língua e o seu domínio faz parte da competência 



 

                                                                                  

                                                                                           

� Competência pragmática 
A competência pragmática diz respeito ao conhecimento da língua em situação. 

pragmática que disponibiliza os recursos linguísticos necessários à

Assim, do mesmo modo que é fundamental

frequência ou quantidade), que são do âmbito da gramática, é igualme

recursos linguísticos disponíveis – aqueles que mais se adequam a um dado

conhecimento está para além do conhecimento gramatical, razão pela

ser um enunciado, na medida em que o

como é dito e a intenção do que é dito.

Importa, pois, que o aluno saiba gerir, progressiva e eficazmente, a multiplicidade de formas de

ilocutórios em contextos diversos de comunicação, tais como

acontecimentos, refutar posições ou opiniões

agradecer, dar os parabéns, dar as boas

 

 

 

� Competência discursiva 
A competência discursiva diz respeito ao domínio de modelos, adquiridos sobretudo

permitam extrair os conteúdos nucleares do texto ou do discurso,

veiculada. 

Um texto, independentemente do género a que pertença, pode ser constituído por várias

sequências de diferentes tipos, as quais p

descritivas, instrucionais ou argumentativas

Com efeito, um conto, por exemplo, compõe

descritivas, podendo também incluir uma sequência argumentativa, no caso de a 

moralidade explícita. Do mesmo modo, u

correspondente à listagem de ingredientes

de proceder. 

De resto, qualquer forma textual mais ou menos tipificada, independentemente do seu grau de

complexidade, observa, tanto no oral como no escrito, diversos processos de

referência, reiterações, substituições lexicais (co

interfrásicos (coesão interfrásica) e a ordenação correlativa dos

 

 

� Competência estratégica 
Entende-se por competência estratégica a capacidade para usar o conhecimento

discurso. Na realidade, as estratégias de aprendizagem constituem

em desempenhos observáveis e, de resto, f

aprendizagem de estratégias (processos e técnicas) que

conceitos, bem como a transferência das estratégias adquiridas para novos desempenhos. 

De realçar que as referidas estratégias

dessa informação com conhecimentos prévios.

bem consistir na retenção selectiva de

exercícios de completação de textos lacunares. 

adequada que o aluno fizer deste tipo de 

 

 

 

4. Orientações metodológicas 
Na medida em que o domínio de todas estas competências é indispensável para 

linguística, o processo de Ensino/Aprendizagem terá

processo, a melhor opção será, certamente, ter em conta o perfil do aluno: 

pessoais, idade, hábitos de aprendizagem e 

                                                                                                                                                                

                                                                                           5 / 7                                                              

A competência pragmática diz respeito ao conhecimento da língua em situação. Com efeito, é

recursos linguísticos necessários à actualização da competência sociolinguística. 

Assim, do mesmo modo que é fundamental dominar categorias nocionais (tempo, relações temporais, duração, 

quantidade), que são do âmbito da gramática, é igualmente importante saber escolher

aqueles que mais se adequam a um dado contexto situacional. 

do conhecimento gramatical, razão pela uma frase pode ser grama

er um enunciado, na medida em que o enunciado inclui, não só o que é dito (e por quem

como é dito e a intenção do que é dito. 

que o aluno saiba gerir, progressiva e eficazmente, a multiplicidade de formas de

ntextos diversos de comunicação, tais como informar, notificar

opiniões, pedir informação, convidar, aconselhar; 

boas vindas ou os pêsames, etc. 

A competência discursiva diz respeito ao domínio de modelos, adquiridos sobretudo

permitam extrair os conteúdos nucleares do texto ou do discurso, construindo um sumário básico da inf

Um texto, independentemente do género a que pertença, pode ser constituído por várias

sequências de diferentes tipos, as quais podem ser sequências conversacionais

tativas, sendo que cada uma delas recorre a material linguístico diferente. 

m conto, por exemplo, compõe-se necessariamente de sequências narrativas e de sequências 

incluir uma sequência argumentativa, no caso de a conclusão corresponder a uma

Do mesmo modo, uma receita culinária apresenta uma sequência descritiva 

correspondente à listagem de ingredientes, por exemplo – e uma sequência instrucional quando fornece 

ualquer forma textual mais ou menos tipificada, independentemente do seu grau de

, tanto no oral como no escrito, diversos processos de coesão textual

substituições lexicais (coesão lexical), conectores frásicos (coesão frásica), conectores 

interfrásicos (coesão interfrásica) e a ordenação correlativa dos tempos verbais. 

se por competência estratégica a capacidade para usar o conhecimento

estratégias de aprendizagem constituem processos mentais não observáveis plasma

em desempenhos observáveis e, de resto, faz parte do desenvolvimento da proficiência em P

égias (processos e técnicas) que facilitem a aquisição, a retenção e 

transferência das estratégias adquiridas para novos desempenhos. 

estratégias passam, globalmente, pela organização de informação e pela relação 

com conhecimentos prévios. Assim, por exemplo, uma estratégia de aprendizagem pode muito 

a retenção selectiva de informação, dado que esta retenção é observável na realização de 

textos lacunares. Aliás, o sucesso das aprendizagens poderá depender da escolha 

deste tipo de estratégias. 

Na medida em que o domínio de todas estas competências é indispensável para 

/Aprendizagem terá de atender a todas elas. Ora, para operacionalizar o referido 

, certamente, ter em conta o perfil do aluno: domínio da LM

, hábitos de aprendizagem e fontes de interesse. Assim, é fundamental ter presente que:
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Com efeito, é a competência 

actualização da competência sociolinguística. 

dominar categorias nocionais (tempo, relações temporais, duração, 

nte importante saber escolher – entre os 

contexto situacional. Aliás, este 

uma frase pode ser gramatical, mas não 

e por quem), mas também o modo 

que o aluno saiba gerir, progressiva e eficazmente, a multiplicidade de formas de actos 

notificar, relatar factos ou 

 felicitar, lamentar, elogiar, 

A competência discursiva diz respeito ao domínio de modelos, adquiridos sobretudo através da leitura, que 

construindo um sumário básico da informação 

Um texto, independentemente do género a que pertença, pode ser constituído por várias partes ou 

conversacionais, narrativas, expositivas, 

recorre a material linguístico diferente. 

necessariamente de sequências narrativas e de sequências 

conclusão corresponder a uma 

ma receita culinária apresenta uma sequência descritiva – na parte 

sequência instrucional quando fornece o modo 

ualquer forma textual mais ou menos tipificada, independentemente do seu grau de 

coesão textual, tais como cadeias de 

frásicos (coesão frásica), conectores 

se por competência estratégica a capacidade para usar o conhecimento linguístico e regular o 

não observáveis plasmados 

da proficiência em Português a 

retenção e a reprodução de novos 

transferência das estratégias adquiridas para novos desempenhos.  

de informação e pela relação 

ratégia de aprendizagem pode muito 

esta retenção é observável na realização de 

sucesso das aprendizagens poderá depender da escolha 

Na medida em que o domínio de todas estas competências é indispensável para uma boa proficiência 

Ora, para operacionalizar o referido 

domínio da LM, características 

. Assim, é fundamental ter presente que:  



 

                                                                                  

                                                                                           

• tal como no caso da LM, a competência linguística desenvolve

pode acelerar a progressão, mas não pode alterar esses

• o erro (oral ou escrito) não deve ser tomado exclusivamente como um 

mais ou menos limitado, mas, sobretudo,

aprendizagem; 

• cada (micro)sistema está sujeito a uma sequência de aquisição; assim,

prestada a um determinado (micro)

adequadamente – senão num número muito restrito de contextos

• em particular nos níveis iniciais, o desenvolvimento da competência comunicativa

sistematicamente conduzirá a inibições que são prejudiciais ao

Assim, é necessário ser sensível àquilo que va

• a compreensão de textos orais ou escritos será facilitada se se fizer preceder o

apresentação ou de uma síntese. Com efeito, o

ajudará consideravelmente à compreensão dos conteúdos

 

Deve ter-se igualmente em conta que

de escolaridade com o nível de proficiência linguística. 

outro nível, mais difícil será para o aluno dominar o elevado grau de complexidade dos

destreza cognitiva para o cumprimento das tarefas pedidas.

 

 

 

4.1. Recurso à metalinguagem 
Tal como no caso da LM, o falante de LE

aquela que corresponde à dos adultos falantes da língua de 

conseguido sem recurso à metalinguagem, pelo que, c

e não explícito.  

Assim, o facto de se apresentar, em 

conteúdos gramaticais, isso não significa que eles devam ser 

muito menos pelo viés de categorias gramaticais

executar sobre os verbos, em particular nos níveis iniciais, 

as formas mais frequentes de cada tempo verbal.

Nesta medida, e sem prejuízo de 

mas, justamente, em articulação com ela, torna

de termos metalinguísticos do domínio da fonética, da morfologia,

da pragmática, bem como de termos metaliterários

literários (nos níveis mais avançados). 

Em suma, há que ter em conta, no

aprofundamento da explicitação metalinguística, atendendo não apenas ao nível de proficiência do aluno e ao

nível de escolaridade, mas também, e sobretudo, à 

consequente dos processos de aprendizagem.

 

 
4.2. Temas 

Os temas a tratar deverão, antes de mais, dar conta da interdependência entre língua e

temas seleccionados, sobretudo no nível int

competência comunicativa, mas também para a

Ora, tendo como ponto de referência o 

considerando os diferentes domínios em que as

educativo), o professor deverá seleccionar os temas mais ajustados às necessidades de comunicação dos seus

alunos, os quais devem corresponder, em todo o caso, aos in

seleccionados a partir do universo referencia

aos aspectos culturais do seu país de acolhimento
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tal como no caso da LM, a competência linguística desenvolve-se por estádios de aquisição, sendo que o ensino 

acelerar a progressão, mas não pode alterar esses estádios; 

o erro (oral ou escrito) não deve ser tomado exclusivamente como um elemento indicador de um desempenho 

mais ou menos limitado, mas, sobretudo, como evidência reveladora de (reformulação da) 

stá sujeito a uma sequência de aquisição; assim, independentemente da atenção que seja 

)sistema, não é de esperar que os alunos dos primeiros níveis

senão num número muito restrito de contextos; 

em particular nos níveis iniciais, o desenvolvimento da competência comunicativa

sistematicamente conduzirá a inibições que são prejudiciais ao desenvolvimento da competência do aluno. 

àquilo que vale a pena corrigir num dado estádio de aquisição.

a compreensão de textos orais ou escritos será facilitada se se fizer preceder o seu tratamento de uma curta 

Com efeito, o conhecimento prévio da sua temática e dos seus re

compreensão dos conteúdos subjacentes.  

se igualmente em conta que é indispensável ter presente que as aulas de P

escolaridade com o nível de proficiência linguística. Neste sentido, quanto mais distância houver entre

para o aluno dominar o elevado grau de complexidade dos

rimento das tarefas pedidas. 

no caso da LM, o falante de LE desenvolve uma sucessão de gramáticas

ltos falantes da língua de aquisição. Ora, esse desenvolvimento é, geralmente, 

metalinguagem, pelo que, consequentemente, o ensino da gramática deve ser implícito 

se apresentar, em  Competência comunicativa/conteúdos de aprendizagem
, isso não significa que eles devam ser exaustivamente carreados para acena didáctica e 

categorias gramaticais mais ou menos estanques; do mesmo modo, 

, em particular nos níveis iniciais, deve incidir sobre os tempos verbais mais frequentes e 

mais frequentes de cada tempo verbal.  

 uma forte estimulação da competência comunicativa/interactiva em PLE

justamente, em articulação com ela, torna-se necessário proceder a uma introdução paulatina e

nio da fonética, da morfologia, da sintaxe, da semântica, do léxico, do texto e 

da pragmática, bem como de termos metaliterários relativos à figuração estética do discurso e aos géneros 

 

á que ter em conta, no entanto, a necessária flexibilidade no doseamento e 

explicitação metalinguística, atendendo não apenas ao nível de proficiência do aluno e ao

nível de escolaridade, mas também, e sobretudo, à regulação das etapas de aquisição e

consequente dos processos de aprendizagem. 

Os temas a tratar deverão, antes de mais, dar conta da interdependência entre língua e

temas seleccionados, sobretudo no nível intermédio, devem contribuir, não só para o desenvolvimento da 

mas também para a aquisição de conteúdos culturais.  

referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

erentes domínios em que as trocas verbais podem ocorrer (privado, público, profissional e 

deverá seleccionar os temas mais ajustados às necessidades de comunicação dos seus

, em todo o caso, aos interesses do aluno, o que significa que

o universo referencial das suas experiências de vida e atendendo

de acolhimento. 
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aquisição, sendo que o ensino 

indicador de um desempenho 

(reformulação da) estratégias de 

independentemente da atenção que seja 

não é de esperar que os alunos dos primeiros níveis o usem 

em particular nos níveis iniciais, o desenvolvimento da competência comunicativa é prioritário; corrigir 

desenvolvimento da competência do aluno. 

le a pena corrigir num dado estádio de aquisição. 

seu tratamento de uma curta 

prévio da sua temática e dos seus referentes 

é indispensável ter presente que as aulas de PLE não articulam o nível 

uanto mais distância houver entre um e 

para o aluno dominar o elevado grau de complexidade dos conceitos e desenvolver 

desenvolve uma sucessão de gramáticas intermédias até atingir 

sse desenvolvimento é, geralmente, 

onsequentemente, o ensino da gramática deve ser implícito 

Competência comunicativa/conteúdos de aprendizagem, vários 

carreados para acena didáctica e 

; do mesmo modo, o trabalho a 

os tempos verbais mais frequentes e 

comunicativa/interactiva em PLE, 

introdução paulatina e cautelosa 

da semântica, do léxico, do texto e 

relativos à figuração estética do discurso e aos géneros 

entanto, a necessária flexibilidade no doseamento e no grau de 

explicitação metalinguística, atendendo não apenas ao nível de proficiência do aluno e ao 

regulação das etapas de aquisição e de assimilação 

Os temas a tratar deverão, antes de mais, dar conta da interdependência entre língua e cultura. Assim, os 

não só para o desenvolvimento da 

Referência para as Línguas (QECR) e 

trocas verbais podem ocorrer (privado, público, profissional e 

deverá seleccionar os temas mais ajustados às necessidades de comunicação dos seus 

teresses do aluno, o que significa que terão de ser 

atendendo, sempre que possível, 



 

                                                                                  

                                                                                           

 

4.3. Materiais 
A selecção de materiais deve ser feita tendo em conta o perfil dos alunos, a situação

pedagógicos adequados ao segmento de Ensino/Aprendizagem

possam colocar mais dificuldades ao aluno do que os materiais adaptado

propósito, importa precisar que compete ao professor a gestão equilibrada desses materiais

supostamente parte da experiência quotidiana do aluno e

modificação/adaptação para fins didácticos. 

Na componente de comunicação interpessoal, especialmente nos níveis de

seleccionar devem privilegiar conversas curtas e simples sobre

acontecimentos habituais, descrições de

processos e fenómenos conhecidos, etc. Estes materiais de trabalho podem ser encontrados, em

(micro)conversações telefónicas, em notícias simples da rádio ou da televisão

meteorológicos, em canções, etc. Mobilizando estratégias de escuta activa, global e de pormenor, as actividades 

neste âmbito devem privilegiar a discriminação de sons, a descoberta de léxico em situação, a

palavras-chave, a identificação de registos de língua, o reconhecimento de

descoberta de factos culturais, bem como o

mensagens orais, essa, pode ser verificada atr

verdadeiro/falso, de quadros para completar, de

completação de enunciados lacunares, de questionários de resposta fechada e de 

aberta. No que toca à componente da língua de escolarização, os materiais a seleccionar são,

expositivos segmentados, com ou sem recurso a suporte de imagem,

informativos, excertos de manuais escolares,

A extensão e complexidade destes materiais devem ser
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deve ser feita tendo em conta o perfil dos alunos, a situação

pedagógicos adequados ao segmento de Ensino/Aprendizagem. De resto, os materiais autênticos, embora

possam colocar mais dificuldades ao aluno do que os materiais adaptados, devem ser

ompete ao professor a gestão equilibrada desses materiais

parte da experiência quotidiana do aluno e que terão sido mutatis

didácticos.  

Na componente de comunicação interpessoal, especialmente nos níveis de 

seleccionar devem privilegiar conversas curtas e simples sobre assuntos correntes do quotidiano, relatos de 

ais, descrições de pessoas, objectos e ambientes, explicações breves e sucintas sobre 

fenómenos conhecidos, etc. Estes materiais de trabalho podem ser encontrados, em

conversações telefónicas, em notícias simples da rádio ou da televisão, em

Mobilizando estratégias de escuta activa, global e de pormenor, as actividades 

âmbito devem privilegiar a discriminação de sons, a descoberta de léxico em situação, a

ave, a identificação de registos de língua, o reconhecimento de estruturas gramaticais em contexto, a 

descoberta de factos culturais, bem como o aperfeiçoamento da técnica de tomada de notas.

pode ser verificada através de questionários de escolha múltipla, questionários de 

verdadeiro/falso, de quadros para completar, de exercícios de categorização, de associação, de exercícios de 

lacunares, de questionários de resposta fechada e de 

No que toca à componente da língua de escolarização, os materiais a seleccionar são,

expositivos segmentados, com ou sem recurso a suporte de imagem, entradas de dicionário, resumos de textos 

os, excertos de manuais escolares, modelos de testes e provas, etc.  

A extensão e complexidade destes materiais devem ser graduadas em função dos níveis de proficiência
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deve ser feita tendo em conta o perfil dos alunos, a situação concreta e os critérios 

s materiais autênticos, embora 

s, devem ser privilegiados. A este 

ompete ao professor a gestão equilibrada desses materiais, os quais fazem 

mutatis mutandis objecto de 

 iniciação, os materiais a 

assuntos correntes do quotidiano, relatos de 

pessoas, objectos e ambientes, explicações breves e sucintas sobre 

fenómenos conhecidos, etc. Estes materiais de trabalho podem ser encontrados, em 

, em anúncios, em boletins 

Mobilizando estratégias de escuta activa, global e de pormenor, as actividades 

âmbito devem privilegiar a discriminação de sons, a descoberta de léxico em situação, a selecção de 

estruturas gramaticais em contexto, a 

aperfeiçoamento da técnica de tomada de notas. A compreensão das 

escolha múltipla, questionários de 

exercícios de categorização, de associação, de exercícios de 

lacunares, de questionários de resposta fechada e de questionários de resposta 

No que toca à componente da língua de escolarização, os materiais a seleccionar são, por exemplo, textos 

entradas de dicionário, resumos de textos 

graduadas em função dos níveis de proficiência. 


