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Resumo

O presente trabalho tem como principal objetivo aferir o contributo dos jogos didáticos
no desenvolvimento da competência comunicativa nas aulas de E/LE.
Para tal, foi realizado, em contexto de sala de aula, um jogo didático por nós elaborado
e aplicados dois testes e um inquérito a uma turma constituída por 22 alunos, assim como um
inquérito a professores de LE dos ensinos básico e secundário.
Numa primeira fase, correspondente à implementação do projeto, distribuímos um
teste aos alunos para aferirmos os seus conhecimentos antes da realização do jogo didático.
Depois, aplicamos o jogo e distribuímos novamente o mesmo teste aos discentes para
podermos avaliar a sua evolução. Por fim, distribuímos um inquérito com o intuito de
conhecer o grau de satisfação dos alunos em relação ao jogo didático utilizado na sala de aula
e a sua opinião no que concerne às aprendizagens efectuadas, à motivação e à sua atitude face
ao jogo.
Numa segunda fase, elaboramos e distribuímos um questionário a professores de LE
que leccionam em várias escolas dos ensinos básico e secundário do norte do país, a fim de
aferirmos se eles usam jogos didáticos na sala de aula, a regularidade com que o fazem e os
motivos da sua atuação. A amostra é constituída por 30 professores.
Numa terceira fase, analisamos cuidadosamente as respostas dos testes e dos
inquéritos distribuídos.
Após uma análise dos resultados obtidos, concluímos que os jogos didáticos
promovem a concentração dos alunos, fomentam a participação, aumentam a motivação para
o estudo de LE e contribuem em grande medida para a aquisição de conhecimentos e para o
desenvolvimento das competências necessárias para que os alunos possam alcançar a
proficiência em termos comunicativos. Constatamos que os professores de LE têm
consciência do papel que os jogos didáticos assumem no desenvolvimento da competência
comunicativa dos alunos. Contudo, alguns recorrem aos jogos com pouca regularidade e
outros nunca os utilizam, devido à escassez de tempo resultante do facto de os programas
serem muito extensos.

Palavras-chave: Jogos Didáticos, Lúdico, Competência Comunicativa, Língua
Estrangeira.
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Resumen

Este trabajo tiene como principal objetivo averiguar la contribución de los juegos
didácticos en el desarrollo de la competencia comunicativa en las clases de E/LE.
Para tal, fue realizado, en el aula, un juego didáctico elaborado por nosotros y
realizados dos cuestionarios y una encuesta a una clase formada por 22 alumnos, así como
una encuesta a profesores de LE de la enseñanza primaria y secundaria.
En una primera etapa, correspondiente a la ejecución del proyecto, distribuimos una
prueba a los alumnos para averiguar sus conocimientos antes de la realización del juego. A
continuación, aplicamos el juego y distribuimos de nuevo la misma prueba a los alumnos para
evaluar su evolución. Por último, distribuimos una encuesta para conocer el grado de
satisfacción de los alumnos con relación al juego didáctico utilizado en el aula y su opinión en
lo que concierne a los aprendizajes logrados, a la motivación y a su actitud ante el juego.
En una segunda etapa, elaboramos y distribuimos una encuesta a profesores de LE que
imparten en varias escuelas de enseñanzas primaria y secundaria del norte del país, para si
usan juegos didácticos en el aula, la regularidad con que lo hacen y los motivos de su
actuación. La muestra está constituida por 30 profesores.
En una tercera etapa, analizamos cuidadosamente las respuestas de las pruebas y de las
encuestas distribuidas.
Después de un análisis de los resultados obtenidos, concluimos que los juegos
didácticos promueven la concentración de los alumnos, fomentan la participación, aumentan
la motivación para el estudio de una LE y contribuyen en gran medida para la adquisición de
conocimientos y para el desarrollo de las competencias necesarias para que los alumnos
puedan ser competentes en términos comunicativos. Constatamos que los profesores de LE
tienen conciencia del papel que los juegos didácticos tienen en el desarrollo de la competencia
comunicativa de los alumnos. No obstante, algunos utilizan los juegos con poca regularidad y
otros nunca lo hacen, debido a la falta de tiempo resultante de la gran extensión de los
programas.

Palabras clave: Juegos Didácticos, Lúdico, Competencia Comunicativa, Lengua
Extranjera.
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Abstract

The present study has the main goal of discover the contribution of didactic games for
the development of the communicative skill in the foreign language classes.
So, it was made, in the classroom environment, a didactic game that we developed,
two tests and an inquiry in a class with 22 students, it was also made an inquiry to foreign
language teachers of primary and secondary schooling.
In a first stage, correspondent to the implementation of the project, we distributed a
test to the students to discover their knowledge’s before the didactic game. After that, we put
into practice the game and distributed the same test to verify their evolution. At the end, we
distributed the inquiry to know the student’s satisfaction related to the didactic game used in
the classroom and their opinion in what concerns to the learnings, motivation and attitude
related with the game.
In a second stage, we elaborated and distributed an inquiry to the foreign language
teachers who give lessons in several basic and secondary schools in the north of our country
to know if they use didactic games in their classes, the regularity they do that and the causes
of their behaviour. The sample is constituted by 30 teachers.
In a third stage, we analysed carefully the answers of the tests and the inquiries.
After the analysis of the results, we concluded that didactic games develop student’s
concentration, their participation in the class, increase the motivation for the study of a
foreign language and the acquisition of several knowledge’s and develop communicative
skills. We verify that foreign language teachers have conscience of the role of didactic games
in the development of communicative skills. However, some of them don’t use them with
regularity or don’t use them at all mainly due to questions related to time because the school
curriculum is very extensive.

Key words: Didactic Games, Playful, Communicative Competence, Foreign Language
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Introdução

Nos últimos anos, devido sobretudo às relações políticas, económicas e sociais
estabelecidas entre os vários países mundiais, tem-se vindo a assistir ao crescente interesse em
aprender línguas.
Devido ao crescente interesse pela aprendizagem de idiomas, vários investigadores
debruçaram-se sobre o ensino das Línguas Estrangeiras (LE), dando origem a várias
metodologias que tentaram apresentar o método pelo qual os alunos aprendem uma LE com
mais eficácia.
Os vários estudos realizados nos últimos anos no âmbito das ciências da linguagem,
como os de Dell Hymes (1972), Henry Widdowson (1972), Canale e Swain (1980), Lyle
Bachman (1990) e Celce-Murcia (2007), contribuíram decisivamente para a alteração do
conceito de língua como sistema de regras, demonstrando que a unidade básica da língua é o
ato comunicativo e não a frase. Para que a competência comunicativa se desenvolva, é
necessário que o professor recorra, na sala de aula, a atividades que procuram imitar fielmente
situações reais do quotidiano dos alunos. Desta forma, os alunos aprenderão as formas
gramaticais de uma forma indutiva e perceberão a sua utilidade, pois entenderão que podem
ser usadas no seu dia a dia. Destas investigações resultou uma nova conceção de ensino de
línguas estrangeiras, dando, assim, origem a um modelo didático que tem como principal
objetivo o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos: o chamado enfoque
comunicativo.
Esta nova conceção do ensino de línguas estrangeiras trouxe importantes implicações
nos âmbitos da aquisição e do ensino de línguas, conduzindo a uma nova visão dos papéis
desempenhados pelo professor e alunos no processo de ensino/aprendizagem, à reformulação
dos programas, à estruturação dos manuais escolares e, consequentemente, à adoção de novas
estratégias e recursos pedagógicos utilizados pelos docentes na sala de aula.
No processo de ensino/aprendizagem, é fundamental a criação de um ambiente propício
à interação espontânea do aluno. Porque o sucesso dos alunos depende, em grande medida, da
ação do professor, este deve criar as condições necessárias para que o discente se sinta
motivado para a aprendizagem e, consequentemente, adote uma atitude ativa e autónoma
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dentro da sala de aula, para que se transforme num agente construtor da sua própria
aprendizagem. Para isso, é essencial que se crie uma relação agradável e aprazível entre o
professor e os alunos.
Os

jogos

didáticos

assumem

um

papel

de

destaque

no

processo

de

ensino/aprendizagem, contribuindo para a criação de um ambiente prazeroso dentro da sala de
aula, propício à aquisição de conhecimentos, pois estimulam o envolvimento do aluno no seu
processo de aprendizagem.
Assim, na esteira desta visão, no âmbito da disciplina de E/LE, elaboramos um jogo
didático e aplicamo-lo a alunos do 7º ano, que se encontram no nível A2, segundo o Quadro
Europeu Comum de Referência (QECR), elaborado pelo Conselho da Europa (CE). Deste
modo, procuramos criar situações reais de comunicação, fomentar o desenvolvimento das
várias competências que os falantes devem possuir para se tornarem proficientes em termos
comunicativos e, ao mesmo tempo, promover a interacção comunicativa de uma forma
divertida. Com este recurso, procuramos ainda promover o trabalho em grupo, a exercitação
da memória e do raciocínio, a criação de uma relação agradável e prazenteira entre a
professora e os alunos, a promoção da participação espontânea do aluno dentro da sala de aula
e da sua autonomia no seu processo de aprendizagem. Enfim, temos como objetivo levar o
aluno a aprender e a participar no seu processo de aprendizagem de uma forma dinâmica e
divertida.
Na parte inicial deste trabalho, referimos a motivação da escolha do tema assim como
a sua relevância na atualidade. Em seguida, especificamos algumas questões às quais
pretendemos dar resposta com este trabalho de investigação.
Na segunda parte, enquadramento teórico, tentamos clarificar o conceito de língua e,
simultaneamente, refletimos sobre algumas teorias da linguagem e sobre alguns métodos de
ensino de LE, para, depois de percebermos o que é uma língua e como as pessoas a aprendem,
podermos, como professores, escolher a melhor maneira de a ensinar. Apoiando-nos nos
estudos de autores como Chomsky (1965), Hymes (1972), Canale e Swain (1980) e CelceMurcia (2007), procuramos identificar as várias competências que um aprendiz deve adquirir
e desenvolver para que se torne competente em termos comunicativos. Procuramos também
definir o conceito de Abordagem Comunicativa e refletir sobre o papel do professor atual no
ensino de uma LE. Depois, debruçamo-nos sobre o papel dos jogos didáticos no ensino de LE,
tentando clarificar o conceito de jogo e a sua importância na aprendizagem e, mais
concretamente, no desenvolvimento da competência comunicativa. Por fim, refletimos sobre
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o papel do professor na superação de obstáculos à concretização de jogos didáticos na sala de
aula.
Na terceira parte do trabalho, parte empírica, abordamos as questões relacionadas com
a metodologia, a saber, a justificação e a implementação do problema, objeto e objetivos do
estudo, procedimentos metodológicos e caracterização do contexto do estudo.
Na quarta parte, interpretamos e discutimos os resultados.
Por fim, apresentamos as principais conclusões, destacando as limitações e
constrangimentos à aplicação do projeto.
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Parte I
Apresentação do tema

5

6

Capítulo 1

1.1. Motivação e relevância do tema
A partir dos finais da década de 70, o enfoque comunicativo influenciou largamente o
ensino de LE. Até então considerava-se que a língua era em conjunto de elementos sistémicos
estruturados, pelo que era suficiente que o aluno aprendesse o vocabulário e as suas estruturas
gramaticais. A partir desta década, a língua passou a ser entendida como um veículo de
comunicação, tornando-se imperioso desenvolver no aluno estratégias que lhe permitissem
relacionar essas estruturas com as suas funções comunicativas em situações e tempo reais.
Assim, atualmente não se espera, portanto, que o estudante domine apenas as estruturas da
língua, pretende-se antes que desenvolva as habilidades necessárias que lhe permitam vir a ser
proficiente em termos comunicativos.
Esta nova conceção do ensino de LE levou a que se repensasse a prática pedagógica e,
consequentemente, à adoção de novas estratégias e à utilização de novos recursos
pedagógicos dentro da sala de aula.
Vários são os autores que, desde o século XIX até à atualidade, se têm debruçado
sobre a eficácia das atividades lúdicas no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para
a utilização dos jogos didáticos na sala de aula, como são exemplos Rousseau (1712-1778),
Dewey (1859-1952), Decroly (1871-1932), Vygotsky (1896-1934) e Piaget (1896-1980). Os
jogos didáticos são de facto uma ferramenta de ensino altamente motivadora para o aluno,
levando-o a participar ativamente no seu processo de aprendizagem de uma forma dinâmica e
divertida e a desenvolver inúmeras habilidades que lhe permitirão tornar-se competente em
termos comunicativos. Além disso, os jogos didáticos promovem, entre outros, o trabalho
cooperativo, o desenvolvimento do raciocínio, da inteligência, da criatividade, da
concentração, da capacidade de tomar decisões e de interagir com os outros. Por tudo isto, o
Programa de Espanhol para o terceiro ciclo do Ensino Básico, elaborado pelo Ministério da
Educação (ME), compreende que os jogos didáticos tornam as aulas mais dinâmicas e
interessantes, pelo que defende a sua utilização na sala de aula.
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São também vários os autores que reconhecem a importância dos jogos didáticos no
desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos. Segundo Moura e Oliveira (2011:
4), o recurso aos jogos didáticos na sala de aula contribui em grande medida para o
desenvolvimento linguístico dos alunos, pois aqueles constituem atividades divertidas e
prazerosas que lhes permitem fazer investidas e realizar descobertas a partir de reflexões
sobre a língua. Elaid Lahouaria (2005: 259) afirma:

Sin el juego comunicativo, el aprendizaje de la lengua no se puede realizar en el contexto
escolar. Lo necesitamos para que la lengua no se vuelva un objeto exterior que tenemos que
aprender, sino un proceso en el cual los tres polos «ser, decir y hacer» encuentran su
convergencia.

Segundo Lorente Fernández e Pizarro Carmona (2012: 4),

Todo lo lúdico supone un material idóneo para desarrollar no sólo las actividades
comunicativas (destrezas) de expresión oral, escrita, comprensión lectora y auditiva, sino
también las distintas habilidades que articulan la competencia comunicativa: competencia
gramatical, discursiva, estratégica, sociolingüística y sociocultural, así como el desarrollo
de estrategias de aprendizaje, sociales, motivación, etc. El juego relega a un segundo plano
su condición de pasatiempo, para convertirse en un instrumento eficaz al servicio del
aprendizaje en el aula de E/LE.

Apesar dos vários estudos que demonstram a importância pedagógica dos jogos
didáticos, atualmente estes ainda são vistos por muitos docentes como uma simples forma de
brincar e não como instrumentos facilitadores da aprendizagem. Para muitos professores,
jogar é uma brincadeira que fomenta a indisciplina dentro da sala de aula. Por isso, reservam
as atividades lúdicas apenas para as aulas de final de período, após o cumprimento das tarefas
escolares, usando os jogos não como instrumentos de aprendizagem mas como um presente
dado aos alunos, enquanto se aguarda o toque de saída, uma vez esse tempo estava
previamente destinado à diversão e não à aprendizagem de conteúdos.
Assim, porque consideramos que o sucesso dos alunos depende, em grande medida, da
ação do professor e porque acreditamos que enquanto brinca o aluno desenvolve várias
capacidades que lhe permitem vir a ser competente em termos comunicativos, surgiu a ideia
de estudar a eficácia, a viabilidade e a pertinência dos jogos didáticos como ferramenta

8

facilitadora das aprendizagens e como meio de desenvolver a competência comunicativa nos
alunos nas aulas de Espanhol Língua Estrangeira (E/LE).
Desta forma, pensamos que este trabalho de investigação ajudará os docentes a
repensar e a modificar a sua prática pedagógica em função dos interesses dos alunos,
enumerando as vantagens do recurso aos jogos didáticos dentro da sala de aula, sobretudo no
que respeita ao desenvolvimento da competência comunicativa, e apresentando algumas
estratégias de atuação durante a sua elaboração e a respetiva utilização na sala de aula.
A nossa experiência enquanto docentes diz-nos que muitas vezes os alunos, enquanto
jogam, não dão atenção às perguntas feitas aos colegas, a não ser que esteja próxima a sua vez
de responder, passando assim muito tempo da aula inativos e, a nosso ver, sem adquirirem os
conhecimentos e sem desenvolverem as habilidades que deveriam. É bom recordar que o
objetivo dos alunos é ganhar o jogo e não adquirir conhecimentos através dele, pelo que a
maioria das vezes só se preocupam em escutar e refletir sobre as perguntas destinadas a si
próprios. Por isso, consideramos que o professor deve encontrar estratégias que fomentem a
concentração dos alunos e, consequentemente, promovam as suas aprendizagens. Neste
sentido, propomos aos docentes que optem por repetir as perguntas ao longo do jogo e que,
antes de começarem a jogar, informem os alunos de que existem perguntas repetidas que
valem mais do que as outras, pelo que devem estar atentos a todas as questões. Assim,
estamos convictos de que os alunos estarão atentos a todas as perguntas (e a todos os
comentários feitos pelo professor) e procurarão refletir sobre elas, para saberem responder
corretamente se voltarem a surgir e, assim, não perderem os pontos necessários para
alcançarem a desejada vitória. Embora os jogos didáticos elaborados para serem utilizados nas
aulas de LE contribuam para o desenvolvimento de algumas habilidades dos alunos (como
são exemplos os jogos elaborados pelas editoras), a nosso ver, carecem de algo que favoreça a
concentração, como o fazem as atividades/perguntas repetidas. Constatamos também que a
grande maioria destes jogos não trabalham todas as competências necessárias para atingir a
proficiência em E/LE, privilegiando as competências linguística e sociocultural do modelo de
Celce-Murcia (2007) (apêndice B). Por isso, cremos que este trabalho de investigação poderá
acrescentar algo de novo no que concerne ao conhecimento do papel dos jogos na
aprendizagem, para o qual elaboramos um jogo passível de promover a concentração dos
alunos, com a introdução de perguntas repetidas, e de fomentar o desenvolvimento de todas as
habilidades referidas por Celce-Murcia (2007) necessárias para o desenvolvimento da
competência comunicativa.
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Enfim, a nosso ver, os jogos didáticos não devem ser, de maneira nenhuma, atividades
única e exclusivamente destinadas à diversão e ao passatempo, com as quais pouco ou nada se
aprende. Devem, antes, ser utilizados na sala de aula com alguma regularidade, por
favorecerem as aprendizagens, por desenvolverem as habilidades dos alunos e por serem
altamente motivadores, conduzindo os discentes ao gosto pelo ensino e à participação no seu
processo de aprendizagem.

1.1.1. Questões de investigação

Este trabalho de investigação tem por objetivo analisar a eficácia do recurso aos jogos
didáticos no desenvolvimento da competência comunicativa nas aulas de LE, especificamente
nas aulas de espanhol, conhecer o grau de satisfação dos alunos em relação aos jogos, no que
concerne às aprendizagens efectuadas, à motivação e à sua atitude face ao jogo, averiguar se
os docentes recorrem à utilização deste recurso na sala de aula, apurar a regularidade com que
o fazem e perceber os motivos da sua atuação.
Para isso, tentaremos dar resposta às seguintes perguntas de partida:
- É viável a utilização dos jogos didáticos no desenvolvimento da competência
comunicativa do E/LE?
- Como respondem os alunos aos jogos didáticos nas aulas de E/LE?
- Os professores recorrem à utilização deste recurso na sala de aula?
- Com que regularidade os professores recorrem aos jogos didáticos nas aulas de
LE?
- Quais as motivações que estão na base da atuação docente?
Não tem sucesso o processo de ensino aprendizagem, se o docente não souber
transmitir os seus conhecimentos aos alunos. Por isso, consideramos crucial que o professor
encontre estratégias que lhe permitam transmitir os seus conhecimentos de uma forma eficaz,
privilegiando as atividades que pressupõem tarefas reais de comunicação, como são exemplos
as atividades de jogo.
Assim, com este trabalho de investigação, pretendemos demonstrar que os jogos
didáticos podem constituir uma estratégia e uma ferramenta didática motivante, passível de, a
longo prazo, contribuir para o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos.
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Para isso, elaboramos um jogo que contém várias atividades através das quais pretendemos
trabalhar as quatro destrezas e as seis habilidades que, segundo Celce-Murcia, uma falante
deve possuir para ser proficiente em termos comunicativos. Sublinhamos que, com estas
atividades, pretendemos, apenas, mostrar que, através do jogo, é possível trabalhar todas estas
destrezas e habilidades, e não que a participação neste jogo implica obrigatoriamente o
desenvolvimento imediato de todas as destrezas e de todas as habilidades que uma falante tem
de possuir para poder comunicar proficientemente na LE em estudo.
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Parte II
Enquadramento Teórico
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Capítulo 2

2.1. O ato comunicativo

2.1.1. Língua e comunicação: breves considerações

O ato de comunicar, produto da capacidade de raciocinar que distingue o ser humano
dos outros animais, constitui uma troca de ideias, opiniões e mensagens entre os sujeitos
implicados neste processo, como se depreende do seu conceito etimológico: “dividir alguma
coisa com alguém” (Costa e Melo 1999: 396).
Este processo interativo e pluridirecional é uma faculdade inerente ao ser humano e
tem assumido, desde sempre, uma importância fulcral na sua vida. Já na pré-história o ser
humano sentia necessidade de comunicar com os seus semelhantes para poder realizar as
necessidades mais básicas, como alimentar-se. É também uma atividade essencial para a vida
em sociedade. Esta ideia é corroborada por Charles Cooley (1909), citado em Matos (2006:
19), segundo o qual a comunicação é “o mecanismo através do qual existem e se desenvolvem
as relações humanas”. Também Abraham Maslow (1962) e Clayton Alderfer (1973)
desenvolveram teorias segundo as quais a interação com os outros é essencial para a
satisfação das necessidades básicas do Homem (Ferreira et al. 2010: 4-5). Esta necessidade de
comunicar ultrapassa fronteiras. O interesse em interagir com cidadãos de outros países tem
sido, ao longo da história, um facto, como provam, a título de exemplo, as viagens das
descobertas marítimas nos séculos XV e XVI, realizadas sobretudo com o intuito de adquirir
novos conhecimentos e estabelecer transações comerciais com outros povos. Nos últimos
anos, devido sobretudo às relações políticas, económicas e sociais estabelecidas entre os
vários países mundiais, interagir com cidadãos de outros países tornou-se cada vez mais
importante.
A capacidade de raciocinar que caracteriza o ser humano permitiu a criação de um
sistema complexo para comunicar, que é a linguagem. Para estruturar a linguagem, utiliza
uma série de mecanismos como símbolos, signos e códigos, que não são mais do que
representações da realidade. Estes mecanismos estão dependentes de fatores geográficos,
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sociais e culturais, já que variam consoante a cultura da sociedade que os utiliza. Este
conjunto de signos, de regras e de correções usado como principal meio de comunicação
pelos indivíduos pertencentes a uma mesma comunidade linguística denomina-se língua
(Nascimento e Lopes 2011: 14).
Segundo Saussure (1991), considerado atualmente o pai da Linguística Moderna, a
Língua é “um sistema de regras abstratas composto por elementos significativos interrelacionados” (Apud Golfeld 1997: 17). A língua é, para o autor suíço, o aspeto social da
linguagem, uma vez que é compartilhada por todos os falantes de uma comunidade
linguística. Do mesmo modo, Nascimento e Lopes (2011: 14) consideram que a língua “é um
sistema de representação (da realidade ou da ficção) constituído por palavras e pelas regras
que as combinam em frases, e que os falantes de uma comunidade linguística usam como
principal meio de comunicação oral ou escrito”.
Em suma, a comunicação, tão antiga como a existência de vida humana na Terra, é um
elemento essencial para a existência do ser humano, na medida em que lhe permite interagir e
relacionar-se com os seus semelhantes e, desta forma, satisfazer as suas necessidades mais
básicas e vitais. Esta necessidade de comunicar com os seus semelhantes, pertencentes ou não
à mesma comunidade linguística, sempre existiu ao longo da história, assistindo-se ao
crescente interesse em aprender LE. Este interesse levou estudiosos a debruçarem-se sobre os
métodos mais eficazes e a repensarem a prática pedagógica, dando origem a várias
metodologias que tentaram apresentar o método pelo qual os alunos aprendem uma língua
estrangeira com mais eficácia.

2.2. Os métodos de ensino de LE
A preocupação pela aprendizagem de idiomas existe desde a Antiguidade. No entanto,
a preocupação em encontrar uma abordagem eficaz para o ensino de LE nem sempre existiu.
As primeiras inovações neste campo surgiram apenas no Renascimento, com a busca de uma
metodologia que superasse o método dedutivo, ou seja, o ensino de LE baseado na gramática
normativa, dominante durante toda a Idade Média.
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No século XVI assistiu-se, portanto, às primeiras inovações no ensino de LE, sem,
contudo, se procurar denominar o tipo de metodologia utilizada e teorizar sobre ela. Esta
preocupação surgiu apenas no século XVIII. Desde então, apareceram vários métodos e
abordagens, sendo o Método Tradicional, o Método Direto, o Método Audiolingual e a
Abordagem Comunicativa as metodologias mais utilizadas no ensino de LE até à atualidade.
A evolução metodológica do ensino de LE não se tem processado de forma linear, o
que explica o facto de terem sido utilizadas correntes metodológicas distintas na mesma
época.

2.2.1. Método Tradicional

O método dedutivo, que predominou durante a Idade Média e foi convivendo com o
método indutivo depois do Renascimento, foi, na realidade, a metodologia predominante no
ensino de LE desde o início do século XIX até meados do século XX, ficando conhecido na
literatura técnica como Método Tradicional ou Método de Gramática e Tradução (sendo ainda
hoje praticada, embora de forma esporádica e com diversas adaptações). Segundo Vilas Boas
et al. (2004: 2), o chamado Método Tradicional não pode ser considerado um método, uma
vez que não possui fundamentação em nenhuma teoria de aprendizagem de línguas. “Trata-se
de uma mera continuação da maneira como se ensinava o latim e o grego há séculos, com o
único objetivo de formar eruditos” (ibid).
O ensino das LE passou a ser processado através da memorização repetida de listas de
vocábulos descontextualizados e regras isoladas e da tradução direta e inversa de textos sem
coesão. A gramática ensinava-se de maneira dedutiva, partindo sempre da regra para o
exemplo. Recorria-se à língua materna para as explicações gramaticais e para estabelecer
comparações entre as línguas materna e meta. Privilegiava-se a escrita e a leitura em
detrimento da oralidade. A interação oral entre alunos era inexistente e entre professor e
alunos realizava-se com pouca frequência, restrita apenas a raras situações em que o professor
fazia algumas perguntas aos alunos para aferir se haviam interiorizado as regras. Estas
interações tinham em vista, portanto, a construção de frases representativas das regras
aprendidas e não uma situação de comunicação, não se dando, por isso, atenção aos aspetos
de pronúncia e entoação. Os textos serviam sobretudo de exercício de análise gramatical, pelo
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que se prestava pouca atenção ao conteúdo. O aluno é levado a ler um texto palavra a palavra,
sem prestar atenção à mensagem que veicula. Segundo este método, obtém-se o conhecimento
de uma língua apenas quando se dominam todos os conhecimentos gramaticais. Por isso, era
pedido aos alunos que aprendessem as regras e fossem capazes de as aplicar nas traduções.
Não lhes era pedido que soubessem pronunciar corretamente as palavras. Do mesmo modo,
ao professor era exigido que conhecesse pormenorizadamente as regras, para que soubesse
responder prontamente a uma dúvida surgida na sala de aula. O domínio oral da língua não é
um aspeto crucial. O erro é considerado algo negativo na aprendizagem, cabendo ao professor
a tarefa de o corrigir no momento em que se produz (Lima e Filho 2013: 4).
O objetivo final do Método Tradicional era, portanto, levar o aluno a memorizar listas
de palavras e as regras gramaticais da LE em estudo, para que assim pudesse traduzir
enunciados escritos. Deste modo, o aluno alargava os conhecimentos da língua materna e
desenvolvia a inteligência e a capacidade de raciocínio, mas não aprendia a usar a LE em
situações de comunicação reais.
O centro do processo de ensino/aprendizagem era o professor, na medida em que era
ele que transmitia os conhecimentos aos alunos, quem previa a resposta correta e quem
decidia o que estava certo ou errado. Ao aluno cabia memorizar os conhecimentos gramaticais
e o léxico ensinado pelo professor, assumindo, assim, um papel passivo no seu processo de
aprendizagem.
Em finais do século XIX, linguistas europeus como Wilhelm Viëtor (1850-1918),
Maurice Prendergast (1858-1924), Henry Sweet (1845-1912) y Paul Passy (1859-1940),
defendendo a necessidade de um ensino que permitisse ao aluno entender e fazer-se entender
na LE, opuseram-se a este método e pouco a pouco abriram caminho a um novo modo de
ensinar LE. Surgiu, então, um leque abrangente de tendências metodológicas que tinham
muito em comum (Pastor Cesteros 2004: 139).
Wilhelm Viëtor, um dos representantes do movimento reformista que se opunha ao
Método Tradicional, criticava este método por ensinar LE com recurso aos meios e regras
utilizados no ensino das línguas mortas. Viëtor opunha-se ao privilégio da escrita e da
gramática nas aulas de LE. Criticava também o facto de se decompor uma língua em
componentes isolados sem sentido, uma vez que uma língua é composta por frases e não por
palavras isoladas justapostas. Viëtor considerava ainda que uma aplicação rígida das regras
conduz a combinações rígidas de palavras isoladas, sem transmitir o conteúdo de uma
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mensagem real. Defendia, ainda, que as palavras soltas ou frases isoladas não despertam o
interesse dos estudantes pela aprendizagem de uma LE (Melero Abadía 2000: 40).
Embora este método tenha sido muito utilizado no ensino de LE (e ainda continue a
ser posto em prática na atualidade), não tem defensores declarados, ao contrário do que
sucede com outros métodos. Esta situação deve-se ao facto de não apresentar uma base
teórica, carecendo de estudos que o relacionem com resultados de investigações linguísticas,
psicológicas ou pedagógicas.
Em suma, o Método Tradicional, baseado sobretudo na memorização de palavras e de
regras, na tradução e retroversão de textos descontextualizados ou frases isoladas, no estudo
dedutivo da gramática e no recurso constante à língua materna do aluno, tinha como principal
objetivo levar o aluno a ler e conhecer as regras gramaticais e, simultaneamente, a alargar os
conhecimentos da língua materna e a desenvolver a inteligência e a capacidade de raciocínio.
Não visava, portanto, uma situação de comunicação real em LE. Trata-se da metodologia com
mais tempo de uso na história do ensino de línguas e a que mais críticas tem recebido.
Atualmente, em pleno século XXI, esta metodologia ainda é aplicada em alguns contextos
educacionais, embora de forma esporádica e com diversas aplicações, devido essencialmente
à facilidade com que o professor planifica as aulas e elabora e corrige as avaliações baseadas
em traduções e regras gramaticais.

2.2.2. Método Direto

Em finais do século XIX, depois da aprovação de uma resolução que estabelecia a
fonética como a base do ensino de línguas, num congresso de professores de línguas
modernas, ocorrido em Inglaterra, no ano de 1890, surgiu o Método Direto (Vilas Boas et al.
2004: 3). Este método foi o principal representante de todas as teorias surgidas na sequência
do Movimento de Reforma (Pastor Cesteros 2004: 139). Apesar dos representantes deste
método apresentarem diferenças na sua aplicação, todos eles consideravam que o ensino de
LE se devia processar através da conversação e discussão na LE em estudo, sem que se
recorresse à língua materna do aluno e ao ensino dedutivo de regras gramaticais.
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Este método foi criado por Sauveur (1826-1907) e posteriormente difundido por
Maximilian Berlitz (1852-1921), fundador das escolas de línguas Berlitz1, nos EUA. Segundo
Sauveur, a língua é um sistema que se desenvolve através da fala, pelo que uma LE deve ser
aprendida da mesma maneira que uma língua materna. Defendia também que a interação deve
assumir um papel central no processo de ensino/aprendizagem. Desta forma, entendia que a
comunicação na sala de aula se devia processar através da língua-alvo e utilizando textos que
suscitassem o interesse dos alunos.
Segundo esta metodologia, o ensino de LE tem, então, como objetivo primordial
desenvolver a capacidade de comunicar na língua que se aprende, pelo que era necessário que
os alunos pensassem na língua-alvo e que construíssem um novo sistema linguístico
independente do da sua língua materna. Defende, portanto, o ensino de LE através do uso
contínuo da língua meta, sem a necessidade de recorrer à língua materna do aluno e à prática
da tradução, evitando, deste modo, a comparação contínua que, no entender de Sauveur e
Berlitz, dificulta a aprendizagem de LE. Deste modo, no processo de ensino-aprendizagem
privilegiava-se a interação oral entre professor e alunos e por vezes entre alunos, dando-se
especial importância à pronúncia. Não era possível aprender uma LE através de uma revisão
consciente das regras gramaticais e de seu uso na tradução, mas sim através da demonstração
e da imitação de um modelo linguístico. A demonstração podia-se processar através de
vídeos, audições, músicas e da fala do professor. O docente era, portanto, visto como um
modelo linguístico que o aluno devia imitar, pelo que era necessário que fossem falantes
nativos da língua que ensinavam. Através da imitação e da habituação o aluno desenvolvia
uma intuição que lhe permitia descobrir se uma frase ou uma expressão era ou não
gramaticalmente correta, sem ter de pensar nas regras gramaticais. No entanto, não queremos
dizer com isto que as regras gramaticais tivessem de ser totalmente suprimidas do ensino;
estas deveriam ser revistas apenas no final da aula, sempre de forma indutiva. O vocabulário
de termos concretos ensinava-se com recurso à demonstração de objetos e desenhos e o de
termos abstratos explicava-se através da associação de ideias. O recurso ao dicionário era
moderado. O ensino de LE era sempre processado dentro do contexto artificial da sala de aula,
não havendo correspondência entre a língua ensinada e a vida real do aluno (Pastor Cesteros
2004: 140).
1

Maximilian Berlitz, emigrante alemão nos EUA, fundou as escolas privadas Berlitz, onde se utiliza o Método
Direto. A primeira escola Berlitz foi fundada em 1878, em Providence, Rhode Island (EUA). Em 1914 existiam
já perto de 200 escolas espalhadas pelos EUA e Europa. Hoje há mais de 550 localidades em mais de 70 países.
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Neste método, o aluno assume um papel passivo no processo de ensino/aprendizagem,
cabendo-lhe a tarefa de proferir frases gramaticalmente corretas a pedido do professor. Ao
docente cabe regular o ritmo das interacções orais e decidir se as respostas estão ou não
corretas, pelo que é ele o centro do processo de ensino/aprendizagem.
Ao contrário do que sucedeu com o Método Tradicional, que sempre foi alvo de várias
críticas e nunca teve o apoio de linguistas declarados, o Método Direto teve grandes
defensores, como Harold Palmer (1877-1949) e Otto Jespersen (1860-1943). A criação das
Escolas Berlitz nos EUA, que rapidamente se espalharam por todo o mundo, e a oficialização
deste método na Bélgica, França e Alemanha, obrigando a sua prática nas escolas públicas,
provam o prestígio de que o Método Direto gozava nos finais do século XIX e no início do
século XX (Leffa 1998: 215).
Este método, opondo-se radicalmente à metodologia que imperava nas aulas do
sistema de ensino obrigatório, teve grande aceitação até meados do século XX. No entanto,
teve grandes dificuldades em se expandir. Segundo Richards e Rodgers (1986: 11), isto devese ao facto de este método carecer de uma base metodológica sólida que favorece apenas
alguns

aspetos

da

linguagem,

fazendo

com

que

o

sucesso

do

processo

de

ensino/aprendizagem dependesse mais da intuição do aluno e da destreza do professor do que
da metodologia em si. Por outro lado, para que os alunos atingissem resultados satisfatórios,
era necessário que fossem ensinados por professores nativos e que pudessem usufruir de
cursos intensivos e de um apoio individualizado na sala de aula, o que exigia investimentos
muito elevados. Por isso, na prática, nem sempre eram contratados docentes nativos e o tempo
dedicado ao ensino era insuficiente, privando desta forma os alunos de usufruírem de cursos
intensivos e do apoio individualizado na sala de aula, tão necessários ao seu sucesso. Segundo
Leffa (1988: 217), por vezes os professores de LE acabavam por aplicar o Método Tradicional
nas aulas, devido ao facto de não terem os pré-requisitos linguísticos exigidos ou por não
conseguirem manter a ênfase da fala durante muitas horas seguidas. A proibição de recorrer à
língua materna dos alunos obrigava os docentes a utilizar muitas palavras para se referirem a
uma só, dando, assim, lugar à dispersão. A falta de correspondência entre a língua ensinada na
sala de aula e a vida real do aprendiz também dificultou a sua expansão (Pastor Cesteros
2004: 140). Deste modo, pese a popularidade deste método em toda a Europa, não foi
abraçado por todos com o mesmo entusiasmo, fazendo com que a maioria das instituições de
ensino de LE retomasse ao chamado Método Tradicional.
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Em suma, para o Método Direto, a aprendizagem de uma LE segue um processo
similar ao da adquisição da língua materna, pelo que concede especial destaque à interação
oral na língua meta, deixando para segundo plano a leitura e a escrita. O professor é visto pelo
aluno como um modelo a seguir, tendo por isso de falar com a máxima correção ortográfica e
sintática e de pronunciar corretamente todas as palavras (daí a necessidade de os professores
serem falantes nativos da LE que ensinam). Ao imitar o docente, o aluno é levado a pensar na
LE que está a aprender sem pensar nas regras gramaticais, desenvolvendo assim a capacidade
de perceber de forma indutiva se uma frase ou expressão é ou não gramaticalmente correta. O
ensino de vocabulário é processado com recurso à associação de imagens e objetos (no ensino
de vocábulos concretos) e de ideias (no ensino de vocábulos abstratos). Deste modo, pode-se
afirmar que o conceito de aprendizagem do Método Direto se caracteriza por ser imitativo,
indutivo e associativo.

2.2.3. Método Audiolingual

No século XX, vários linguistas reuniram esforços para conferir aos estudos
linguísticos um cunho científico, dos quais destacamos Ferdinand de Saussure (1857-1913),
Leonard Bloomfield (1887-1949) e Burrhus Frederic Skinner (1904-1990).
Durante a primeira metade do século XX, as novas orientações linguísticas basearamse no estruturalismo, como são exemplos os estudos de Ferdinand Saussure e de Leonard
Blooomfield. Saussure, no seu livro Cours de linguistique générale, publicado em 1916,
mostrou que a língua deve ser analisada como um sistema de regras constituído por elementos
linguísticos que são organizados em níveis hierarquizados, onde cada elemento está
determinado em função de suas combinações com o nível superior. Esta obra saussureana
marca o início do estruturalismo e contribui para o estabelecimento da linguística como
disciplina científica. Nos Estados Unidos da América, no livro “Language”, publicado em
1933, Bloomfield, representante da linguística estruturalista americana, enfatiza a ideia de que
a língua é formada por um conjunto de estruturas fonológicas, morfológicas e sintáticas
organizadas hierarquicamente. Considera que a aprendizagem da fala deve ser anterior à da
leitura e da escrita, havendo uma ordem: ouvir, falar e escrever (Vilas Boas et al. 2004: 4-5).
Fortemente influenciado pela psicologia behaviorista, defende também que a aquisição da
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língua é o resultado da imitação e da formação de hábitos, pelo que os estímulos e o reforço
são essenciais para a formação de hábitos corretos do uso da língua. Do mesmo modo,
Skinner (1957), defensor da teoria behaviorista da aprendizagem, considera que a
aprendizagem de uma LE deveria passar pelo resultado de um processo mecânico de
estímulo-resposta-reforço. Era essencial que os conteúdos a aprender fossem sequenciados e
que as respostas corretas dadas pelos alunos fossem reforçadas ou premiadas, para que eles
mecanizassem as estruturas e continuassem a responder corretamente, mesmo depois de se
retirar o reforço ou prémio (Melero Abadía 2000: 72). A aprendizagem é, segundo
Bloomfield e Skinner, um comportamento adquirido de forma mecânica e automática por
meio de estímulos e respostas.
Durante a Segunda Guerra Mundial, os funcionários do governo e das forças armadas
americanas, sobretudo os das secretarias de inteligência, sentiram necessidade de aprender
línguas estrangeiras, as línguas dos países envolvidos no conflito. Também os imigrantes que
viviam nos Estados Unidos da América precisavam de aprender a língua inglesa. Deste modo,
preocupado com a elaboração de um método de ensino de línguas estrangeiras, o governo
americano contratou vários linguistas, entre os quais Bloomfield, para delinearem um método
de ensino de LE intensivo e eficaz. Deste modo, criou-se o Army Specializaed Training
Program (ASTP), projeto que tinha como objetivo levar militares a aprender uma ou várias
LE num curto espaço de tempo. O ASTP, vulgarmente conhecido como Método do Exército,
que resultava da combinação de técnicas do Método Direto e de um método desenvolvido a
partir do estudo de línguas indígenas, contava com o recurso de livros e gravações para
instrução autodidática e privilegiava a interação oral em detrimento da prática da leitura e da
escrita. Era um método assente na teoria estruturalista da língua e na teoria behaviorista da
aprendizagem defendidas por Bloomfield.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o Método do Exército era considerado o
verdadeiro método de ensino de línguas, pois os estudantes rapidamente aprendiam a
comunicar proficientemente na língua estrangeira que necessitavam de conhecer. Através
deste método, foram ensinadas com sucesso mais de cinquenta línguas aos militares. No
entanto, depois da guerra, constatou-se que este método, ao contrário do que se pensava, não
era eficiente, pois os resultados relativos à aprendizagem da língua estrangeira não se deviam
à sua eficiência mas sim ao carácter de imersão que as aulas tinham no período bélico e ao
alto grau de motivação dos estudantes. A imersão resultava do elevado número de horas
diárias em que os estudantes estavam expostos à língua, uma vez que precisavam de a
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aprender num espaço de tempo bastante curto. O alto grau de motivação dos alunos devia-se
ao facto de necessitarem de aprender a língua por uma questão de sobrevivência. Além do
mais, no processo de ensino/aprendizagem eram utilizados materiais que motivavam os
alunos para a aprendizagem da LE, como filmes e transmissões de rádio e, no final do curso,
todos os militares que obtivessem bons resultados eram promovidos. Além disso, só eram
admitidos no curso alunos experientes na aprendizagem de uma LE e dotados de um
Quociente de Inteligência elevado e as turmas eram constituídas por um número reduzido de
alunos. No período pós guerra acreditava-se, portanto, que sem a atuação destes fatores na
aprendizagem de LE o ensino por meio deste método não apresentaria resultados tão
satisfatórios (Oliveira 2007: 63).
Quando a guerra terminou, o exército americano abandonou o programa. No entanto,
assistiu-se a um crescente interesse em aprender LE devido essencialmente às relações
comerciais internacionais e aos intercâmbios científicos e culturais, próprios de um mundo
cada vez mais aberto e competitivo. Por isso, nos anos 50, o até então chamado Método do
Exército passou por algumas adaptações e modificações, dando assim origem ao Método
Audiolingual (também denominado Audiolinguístico e Audio-oral), assente nos princípios da
linguística estrutural americana, desenvolvida por Bloomfield no seu livro Language (1933),
nos princípios da teoria behaviorista, representada por Skinner em Verbal Behavior (1957), e
nos princípios da análise contrastiva, possuindo assim o suporte teórico de que carecia o
Método Direto. O Método Audiolingual entendia, portanto, que a língua é formada por um
conjunto de estruturas fonológicas, morfológicas e sintáticas organizadas hierarquicamente,
cuja aprendizagem se processa através de um processo mecânico de estímulo e resposta.
Baseando-se nos princípios da análise contrastiva, entendia que era possível prever os erros
dos alunos através da comparação dos sistemas fonológicos, lexicais, sintáticos e culturais da
língua materna e da LE em estudo, pelo que era imprescindível que o professor detetasse as
diferenças existentes entre estas duas línguas e elaborasse os exercícios em função delas. Este
método privilegia as destrezas orais (expressão oral e compreensão auditiva) em detrimento
da escrita, tendo como objetivo levar o aluno a usar rápida e corretamente a língua em
situações de comunicação oral.
De acordo com este método, segundo Richards y Rodgers (1986: 47), os tópicos a
serem aprendidos introduzem-se em forma de diálogo que se repetem várias vezes, em coro e
individualmente, e pouco a pouco se automatizam. O laboratório de línguas, onde os alunos
praticavam a pronúncia e a compreensão auditiva (através do uso de materiais audiovisuais),
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passou a ser, então, um recurso de grande importância. Privilegia-se, assim, a conversação em
detrimento da escrita, atribuindo-se grande importância à produção de enunciados orais sem
erros e corretamente pronunciados. A língua é, portanto, um hábito, pelo que os erros devem
ser evitados a todo o custo e corrigidos imediatamente, para que não sejam consolidados.
Sempre que um aluno dá uma resposta correta, esta é imediatamente reforçada através de
pontuação ou de um elogio. Ao aluno cabe responder a estímulos e memorizar as orações que
são constantemente repetidas (muitas vezes sem compreender o significado das palavras que
profere), pelo que o sucesso do processo de ensino/aprendizagem depende em grande parte da
memorização de orações e da revisão constante dos conteúdos. O ensino da gramática é
processado através de analogias indutivas e o vocabulário ensinado limita-se ao que está
relacionado com o contexto do aluno. O recurso à língua materna do aluno é permitido, mas
apenas em situações de grande necessidade. Recorre-se a exercícios de substituição estrutural
para ensinar padrões de estrutura da língua. As estruturas são ensinadas uma de cada vez
através da análise contrastiva.
O aluno assume, portanto, um papel passivo no seu processo de aprendizagem.
Embora seja obrigado a participar nas tarefas previstas pelo docente, limita-se a responder ao
que lhe é solicitado, sem participar ativamente no seu processo de aprendizagem. O professor,
o detentor do saber, assume um papel central e ativo, cabendo-lhe a tarefa de controlar o
comportamento linguístico dos discentes.
Em suma, concluímos que o objetivo do Método Audiolingual é levar o aluno a
comunicar na LE através do condicionamento de padrões e da formação de hábitos
linguísticos. Primeiro, exercita as habilidades orais (ouvir e falar) e só depois de estas estarem
automatizadas é que exercita as habilidades escritas (ler e escrever). O aluno é, portanto,
levado a repetir as estruturas várias vezes até as memorizar e automatizar, sem que para isso
seja necessário entender o que está a dizer.
Apesar da popularidade que o Método Audiolingual conseguiu nos anos 50 e 60, no
final da década seguinte assistiu-se a uma grande diminuição do uso deste método. Em
meados do século XX, Noam Chomsky publicou o texto “Verbal Behavior”, onde refutou o
pensamento behaviorista de que uma língua se adquire através da formação de hábitos,
demonstrando que o falante é capaz de produzir e entender sentenças originais. Este
investigador lançou, assim, a sua tese inatista da aquisição da linguagem, segundo a qual o ser
humano nasce dotado de uma faculdade inata da linguagem. Da sua investigação resultou,
portanto, um enfraquecimento da teoria behaviorista e, consequentemente, do método
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audiolingual (Oliveira 2007: 64). Na segunda metade do século XX, vários linguistas
europeus opunham-se aos princípios da linguística estruturalista de Bloomfield e à gramática
gerativo-transformacional de Chomsky. Besse e Porquier (1984) consideravam que todo o
ensino sistemático da gramática por meio de exercícios estruturais não é um ensino implícito
da língua, mas sim um ensino implícito das suas regras gramaticais, pelo que, através do
Método Audiolingual (que privilegia a forma da língua em detrimento do seu conteúdo),
muito dificilmente o aluno consegue usar as aprendizagens efectuadas dentro da sala de aula
em situações reais de comunicação (Cestaro 1999: s.p.).
Do mesmo modo, Hymes (1972) e Canale (1983) consideravam que a língua não
podia ser entendida com as suas habilidades dissociadas umas das outras. Estes autores
estavam mais interessados pelas circunstâncias em que se produzia e interpretava o texto do
que pela sua análise, pois defendiam que a unidade básica da língua era o ato comunicativo e
não a frase (Leffa 1998: 228-229). Por esta razão, debruçaram-se sobre a definição de
competência comunicativa e abriram caminho ao desenvolvimento de um modelo didático
que tem como principal objetivo o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos:
o chamado enfoque comunicativo.
Enfim, apesar de ser alvo de várias críticas, o Método Audiolingual trouxe inovações
muito importantes para o ensino de LE, muitas das quais são seguidas atualmente, como são
exemplos o uso de recursos audiovisuais, a importância dada à pronúncia e os exercícios de
substituição estrutural.

2.3. Competência comunicativa
Na sua obra Aspetos da Teoria da Sintaxe (1965), Chomsky define os conceitos de
“competência” e “desempenho”. “Competência” refere-se ao conhecimento das estruturas e
regras da língua; “desempenho” é a habilidade para usar o referido conhecimento, sem
mostrar preocupação com a função social da língua. Chomsky desenvolve, portanto, uma
teoria linguística centrada sobretudo no conhecimento das regras gramaticais, pelo que o seu
conceito de competência é também chamado de “competência linguística” (Cenoz Iragui
2004: 449/450).
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O conceito de competência de Chomsky provocou reações importantes em
investigadores como Lyons (1970), Campbell e Wales (1970) e Hymes (1972), que destacam
o caráter social da competência e a apropriação dos enunciados ao contexto em que se
utilizam (Cenoz Iragui 2004: 450).
Dell Hymes foi o investigador que manifestou a reação contrária de maior
importância. Considera que um indivíduo só é verdadeiramente competente em termos
comunicativos se souber usar as regras próprias da sociedade na qual está inserido, pois os
enunciados devem ser apropriados e aceitáveis no contexto em que decorre a comunicação.
Não lhe é suficiente, portanto, que seja competente em termos linguísticos. Nesta linha de
pensamento, em 1979, propôs o conceito de Competência Comunicativa, no qual engloba a
competência linguística e a sociocultural. Considera que
“não é bastante que o indivíduo saiba e use a fonologia, a linguagem e o léxico da língua
para concretizá-lo como competente em termos comunicativos. É preciso que, além disso,
esse indivíduo saiba e use as regras do discurso específico da comunidade na qual se insere.
O indivíduo demonstra possuir competência se sabe quando falar, quando não falar, e a
quem falar, com quem, onde e de que maneira” (apud Silva 2004: 9-10).

Preocupado com o uso da língua, integrou a ideia de “capacidade para usar” ao
conceito de competência, ligando assim as noções de competência e desempenho que
Chomsky havia distinguido. Noam Chomsky equipara competência a conhecimento. Por sua
vez, Dell Hymes considera que conhecimento é uma parte da competência. Nesta linha de
pensamento, a competência comunicativa não é mais do que a competência linguística unida à
competência pragmática, ou seja, à capacidade de apropriar a língua ao contexto e às suas
intenções comunicativas. Henry Widdowson comunga das ideias de Hymes e, tal como ele,
criticou o conceito chomkyano de competência linguística no artigo The teaching of English
as communication (1972) e no livro Teaching language as comunication (1978) (Borges
2012: 34). Entendendo a língua como um veículo de comunicação, chamou a atenção para a
necessidade de se incorporar os conceitos de coesão textual e coerência textual ao ensino de
línguas e enfatizou a importância do papel do professor de LE na orientação dos alunos no
que concerne à análise do discurso. Para desenvolverem a competência comunicativa dos
alunos, os docentes não devem apenas debruçar-se no estudo da frase como unidade
linguística, devem antes orientar os alunos na análise do seu discurso, pois não é
verdadeiramente competente em termos comunicativos aquele que apenas profere sentenças
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gramaticais, mas sim aquele que as usa para proferir atos de fala significativos (Oliveira 2007:
68).
De facto, para que a comunicação seja processada de um modo eficaz, não é suficiente
que o falante se exprima com correção gramatical. Terá também de processar
simultaneamente outras informações, resultantes muitas vezes de convenções ou regras de
caráter social, como determinadas expressões, gestos e atitudes. Recordamos um episódio
real, sucedido na Bulgária, exemplificativo da importância que o conhecimento das regras
sociais exerce no processo de comunicação. Durante uma visita à cidade Burgos, um turista
português perguntou à guia (que era Búlgara e falava português corretamente) se o edifício
que se encontrava à nossa frente era um centro comercial, ao que ela respondeu abanando a
cabeça para os lados. Mediante o gesto da guia, estávamos convencidos de que não era, pelo
que ficamos muito admirados quando lá entramos e verificamos que de facto se tratava de um
centro comercial. A jovem guia, que falava a língua de Camões com correção linguística, não
se fez entender, porque não foi capaz de usar a linguagem não-verbal própria do meio social
do ouvinte. O gesto que havia realizado para responder à pergunta do turista português tem
uma conotação afirmativa na Bulgária, mas não em Portugal.
Mais tarde, investigadores como Canale e Swain (1980), Lyle Bachman (1990) e
Celce-Murcia (2007) procuram definir as diferentes dimensões da competência comunicativa
e assim determinar os aspetos específicos que um aluno deve conhecer para que possa ser
competente em termos comunicativos. Para isso, elaboraram modelos de competência
comunicativa que demonstram o desenvolvimento da linguística aplicada e a grande
influência da pragmática e da análise do discurso.
Em 1980, Canale e Swain desenvolveram um modelo que inclui os componentes da
competência comunicativa, tratando de ir mais além da competência gramatical como
objetivo de ensino e como avaliação na aquisição de segundas línguas (Oliveira 2007: 68).
Numa proposta inicial, defendiam que a competência comunicativa era composta por
três componentes: a competência gramatical, a competência sociolinguística e a competência
estratégica. Mais tarde, em 1983, Canale aperfeiçoou o modelo apresentado por ele e Swain,
que passou a incluir também a competência discursiva, considerada, no seu modelo original,
como parte da competência sociolinguística. O conceito de competência comunicativa passou
então a ser composto por quatro aptidões interligadas cujo desenvolvimento paralelo tornará o
aprendiz de LE proficiente na língua-meta (Salomão 2011: 243)
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Figura 1 – Modelo de competência comunicativa de Canale e Swain (1980).

- A componente competência linguística ou gramatical implica o domínio do código
linguístico. Refere-se ao conhecimento da sintaxe, morfologia, pronúncia, vocabulário e
grafia, somado às suas habilidades na correta utilização dos conhecimentos para o
entendimento e expressão do significado literal dos enunciados. Corresponde, em parte, ao
conceito de competência apresentado por Chomsky que não inclui a ideia de habilidade.
- A componente competência discursiva ou textual refere-se aos conhecimentos e
habilidades necessários para compreender e produzir diferentes tipos de discurso com coesão
e coerência.
- A componente competência sociolinguística implica o conhecimento das regras
socioculturais que orientam o uso da língua e a compreensão do contexto social em que a
comunicação decorre. Esta competência permite adequar o enunciado ao contexto
comunicativo, tanto na forma como no conteúdo. Está subdividida em regras pragmáticas,
regras de adequação social e regras de produção linguística.
- A componente competência estratégica diz respeito às técnicas de enfrentamento
(estratégias de comunicação verbal e não verbal) que devem ser usadas para suprir
dificuldades que podem ocorrer no momento da interação comunicativa resultantes do
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desconhecimento das regras. Os usos de paráfrases, circunlocuções, gestos e desenhos são
alguns exemplos dessas estratégias.
Segundo a linha de pensamento de Canale e Swain, a aquisição de competência
comunicativa só é possível através do domínio de todas estas dimensões aquando do
desenvolvimento da produção de enunciados. Só assim será possível estabelecer uma
comunicação efetiva. Este modelo não inclui a habilidade para o uso. No entanto, os autores
incluem-no no que eles denominam “execução comunicativa”, definida pelos próprios como a
realização das quatro competências e a sua interação na compreensão e produção de
enunciados. Com este modelo procuraram dar um cunho menos teórico e mais pedagógico ao
conceito de Hymes, para que servisse de orientação para a prática pedagógica a desenvolver
na sala de aula. Jonhson (2004) considera que foi devido aos estudos de Canale e Swain que a
noção de interação foi introduzida no modelo de competência comunicativa, correspondente
ao uso de recursos não-verbais para ultrapassar falhas na comunicação (Tavares 2013: 20).
Este modelo teve uma grande influência na aquisição e ensino de línguas, dominando
a área de avaliação de ensino/aprendizagem de LE durante uma década. No entanto, apesar de
permitir identificar os conhecimentos e habilidades requeridos para a aprendizagem de uma
língua, não indica como os diferentes componentes da competência comunicativa se
interrelacionam entre si.
Em 1990, inspirando-se no modelo de Canale e Swain, Lyle Bachman apresentou um
modelo para estabelecer as diferentes dimensões da habilidade comunicativa da linguagem,
que consiste na competência linguística,

competência

estratégica e mecanismos

psicofisiológicos (Cenoz Iragui 2004: 455).
Como podemos perceber depois de uma leitura atenta da figura representativa do
Modelo de Bachman (1990: 87) a competência linguística, também chamada de Competência
de linguagem ou competência de língua, engloba a competência organizacional, subdividida
em competência gramatical e textual, e a competência pragmática, subdividida em
competência ilocucionária e sociolinguística.
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Figura 2 – Componentes da competência linguística – Modelo de Lyle Bachman (1990)

- A competência organizacional refere-se às habilidades relacionadas com a estrutura
formal da língua para produzir ou reconhecer frases gramaticalmente corretas, incluindo o seu
conteúdo preposicional e ordenando-as para formar textos. Esta competência engloba a
competência gramatical, referente ao domínio do uso do código linguístico, e a competência
textual, relacionada com o conhecimento das convenções para unir enunciados de modo a que
formem um texto com coesão e organização retórica. Estas competências são similares à
competência gramatical e à competência discursiva de Canale e Swain (Valls Campá 2009:
11).
- A competência pragmática inclui as competências ilocucionária e sociolinguística. A
competência ilocucionária implica a análise das condições pragmáticas que determinam a
aceitabilidade ou não de um enunciado. Refere-se, portanto, à relação existente entre o
enunciado e a intenção que o falante procura manifestar no ato comunicativo. A competência
sociolinguística, similar ao conceito de competência sociolinguística de Canale y Swain,
refere-se à caracterização das condições que determinam a apropriação dos enunciados às
situações, assim como o registo, a variedade dialetal e as referências culturais.
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A competência estratégica corresponde à capacidade para relacionar a competência
linguística com o conhecimento sociocultural, isto é, com o contexto em que a comunicação
se desenvolve. Os mecanismos psicofisiológicos dizem respeito aos processos neurológicos e
fisiológicos ocorridos na execução do uso da língua, considerada por Bachman um fenómeno
físico, já que a comunicação se pode processar via auditiva ou visual (Salomão 2011: 244).
Ainda na mesma década, em 1996, Bachman e Palmer (1996) introduzem algumas
alterações na competência pragmática proposta anteriormente por Bachman, considerando
que se subdivide em três componentes: o conhecimento do léxico, anteriormente incluído na
componente gramatical, o conhecimento funcional, referente às relações existentes entre os
enunciados e as intenções comunicativas dos falantes, e o conhecimento sociolinguístico, sem
alterações relativamente à versão do primeiro modelo de Bachman. Ao contrário de Canale e
Swain, que defendem que a competência sociolinguística inclui a pragmática, para Bachman,
é a competência pragmática que inclui a sociolinguística (Cenoz Iragui 2004: 458). Sendo a
pragmática entendida como “o estudo da língua em uso na comunicação” (Ellis, 1994 apud
Santos 2011: 140), é essencial que o aluno seja capaz não só de recorrer a estratégias de
compensação e adequar o enunciado ao contexto mas também de usar as formas e os meios
adequados para expressar as diversas intenções e funções. Young (2008) corrobora esta ideia,
defendendo também que a competência estratégica de Bachman distingue-se da competência
estratégica de Canale e Swain, por se referir às habilidades e não apenas às estratégias de
compensação (Tavares 2013: 22).
Segundo Celce-Murcia (2007), o modelo de competência comunicativa destes autores
é importante, embora esteja ligado a construtos que visam a construção de instrumentos de
avaliação e não o ensino de línguas (Salomão 2011: 244).
Em 1995, Celce-Murcia, juntamente com outros colaboradores, Dörnyei y Thurrell,
propôs um modelo de competência comunicativa no ensino a aprendizagem de línguas
baseado no modelo de Canale e Swain, revisado mais tarde por ela própria. Celce-Murcia e
seus colaboradores elogiam o modelo destes autores e ressaltam que a sua maior contribuição
foi a incorporação da competência sociolinguística. No entanto, consideram que o ensino
comunicativo de línguas requer uma descrição detalhada do que significa competência
comunicativa, para que os seus subcomponentes possam ser usados no planeamento de aulas
de LE (Franco e Filho 2009: 10). Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrell (1995) propuseram um
arcabouço de Competência Comunicativa chamado “um passo à frente” ou “modelo
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evoluído” de Canale e Swain, propondo cinco componentes da competência comunicativa,
como está representado na seguinte figura da autoria de Celce-Murcia (2007: 44):

Figura 3 – Representação de Celce-Murcia, Dörnyei e Thurrell da competência comunicativa (2007)

- A competência discursiva refere-se à seleção, sequencialização e organização de
palavras, estruturas, frases e enunciados com vista à obtenção de um texto unificado. É
similar à competência discursiva do modelo de Canale e Swain.
- A competência linguística é semelhante à competência gramatical de Canale e
Swain. Usa o termo competência linguística, porque inclui neste componente o léxico e a
fonologia, além da gramática.
- A competência acional é a habilidade de compreender e produzir atos de fala
significativos, o que implica o conhecimento de funções da linguagem. Aproxima-se à
competência ilocucionária de Bachman e à competência funcional de Bachman e Palmer.
- A competência sociocultural refere-se ao conhecimento que o falante possui quando
expressa mensagens de forma apropriada ao contexto sociocultural da comunicação. É
parecida à competência sociolinguística dos outros modelos, embora mais ampla e
aprofundada.
- A competência estratégica refere-se ao uso das estratégias de comunicação.
Assemelha-se à competência estratégica dos outros modelos.
A competência discursiva encontra-se numa posição central, ligada às competências
linguística, acional e sociocultural, de forma interacional e dinâmica. As competências
sociocultural, accional e linguística influenciam, portanto, o discurso e são influenciadas por
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ele. Os falantes necessitam, também, da competência estratégica, para resolver problemas ou
compensar deficiências noutras competências.
Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrell (1995) usaram os termos competência sociocultural
e competência linguística, em vez de competência sociolinguística e competência gramatical,
termos anteriormente usados por Canale e Swain (1980), para incluir, além da gramática, o
sistema fonológico e o léxico (Cenoz Iragui 2004: 458). Ao adotarem o termo competência
sociocultural, descreveram os componentes da competência sociocultural, apresentando,
assim, uma visão deveras abrangente do termo cultura. (Salomão, 2011: 246)
Estes investigadores apresentam, portanto, uma descrição detalhada dos vários
componentes da competência comunicativa, defendendo a centralidade da competência
discursiva e a existência de uma evidente interação entre os restantes componentes.
Em 2007, Celce-Murcia (2007: 45) propôs a atualização do modelo de Competência
Comunicativa destinado ao ensino de línguas.

Figura 4 – Modelo de competência comunicativa segundo Celce-Murcia (2007)

Neste modelo, as subcategorias encontram-se expandidas dentro de cada competência.
A competência discursiva continua numa posição central, a competência sociocultural e a
competência linguística permanecem no modelo, enquanto a competência acional é
substituída pelas competências formulaica e interacional (Salomão 2011: 247-248). A
competência formulaica diz respeito ao uso de padrões de sentenças, palavras ou estruturas
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discretas, como expressões idiomáticas, quadros lexicais, formas fixas, colocações, rotinas. A
competência interacional engloba três subcomponentes: a competência acional (que diz
respeito à intenção dos atos de fala), a conversacional (relacionada com as trocas de turno de
fala, como interromper) e a não verbal ou paralinguística (respeitante aos gestos, silêncios e
pausas).
A disposição das competências no diagrama elaborado por Celce-Murcia (figura 4)
sugere que as competências que se encontram em posição frontal estão intimamente ligadas.
Deste modo, as competências sociocultural e interacional completam-se uma à outra, assim
como as competências linguística e formulaica, todas elas atravessadas pela competência
discursiva, que se encontra, como já referimos, numa posição central. Segundo este modelo, a
competência discursiva é, portanto, a “coluna vertebral” das restantes competências e os
diferentes componentes da competência comunicativa relacionam-se entre si. Segundo
Salaberri Ramiro (2002: 16), trata-se, sem dúvida, do modelo mais dinâmico e elaborado até
ao momento, uma vez que todas as competências se encontram interligadas e se completam
umas às outras.
Este modelo defende a necessidade de se integrar língua e cultura no ensino de línguas
estrangeiras, contribuindo em larga medida para o destaque da dimensão cultural dentro do
conceito de competência comunicativa e, consequentemente, para a origem de um novo
modelo, o da Competência Comunicativa Intercultura. Ao se acrescentar o termo
“intercultural” à competência comunicativa, passou a entender-se que o desenvolvimento da
competência comunicativa não constitui o único objetivo do processo ensino-aprendizagem
de línguas estrangeiras na atualidade, mas sim o desenvolvimento de falantes capazes de
interagir com outros povos, respeitando a cultura do outro e mantendo sempre presente a sua
própria identidade cultural. Desenvolver essa competência não significa apenas ser
comunicativamente competente na língua-alvo mas sim ser capaz de integrar língua e cultura,
de modo a que o falante adquira a capacidade de relacionar a sua cultura com outras (Salomão
2011:248). O último modelo de Celce-Murcia contribuiu, portanto, com ideias fundamentais
para a pedagogia do ensino de línguas estrangeiras. Este modelo dinâmico, em que as
competências se relacionam entre si à volta de uma competência central, a competência
discursiva, contribuiu para que se repensasse os métodos de ensino e aparecesse um modelo
didático que privilegia o desenvolvimento de todas estas competências. Só assim o aluno será
capaz de desenvolver a sua competência comunicativa, ou seja, a capacidade para usar a
língua efetivamente e adequá-la aos diferentes contextos. Este modelo pretende, portanto,
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promover o desenvolvimento das habilidades que permitam aos alunos adquirir competência
comunicativa em termos linguísticos e culturais.
Como podemos constatar, os vários estudos realizados nos últimos anos no âmbito das
ciências da linguagem por investigadores como Hymes (1972), Canale e Swain (1980),
Bachman e Palmer (1990) e Celce-Murcia (2007) contribuíram decisivamente para a alteração
do conceito de língua como sistema de regras e, consequentemente, para uma nova conceção
de ensino de LE, dando assim origem ao chamado enfoque comunicativo, a metodologia que
prevalece no ensino na atualidade. No entanto, a metodologia perfeita para o ensino de
línguas ainda não foi (e duvidamos que algum dia seja) alcançada. Contudo, apesar das
diferenças existentes nas metodologias apresentadas pelos vários linguistas, verificamos que
muitos deles têm pontos em comum. Com base nas análises realizadas, entendemos, então,
que a Competência Comunicativa se resume à capacidade que um falante possui para usar a
língua efetivamente e adequá-la aos diferentes contextos da vida quotidiana. Assim, para o
desenvolvimento desta competência é necessário que o falante seja competente nos vários
componentes que a constituem.

2.4. Abordagem comunicativa
Nas últimas décadas do século XX, a língua deixou de ser entendida como uma
estrutura, um sistema de regras constituído por elementos linguísticos que são organizados em
níveis hierarquizados e passou a ser percebida como um veículo de comunicação de
significados e de interação social. Esta nova conceção do conceito de Língua deu origem à
Abordagem Comunicativa.
Segundo o Diccionario de Términos Clave de ELE do Instituto Cervantes (19972014), o Enfoque Comunicativo é um modelo didático, cujo objetivo principal é “capacitar al
aprendiente para una comunicación real – no solo en la vertiente oral, sino también en la
escrita con otros hablantes de la LE”. Para este fim, “en el proceso instructivo a menudo se
emplean textos, grabaciones y materiales auténticos y se realizan actividades que procuran
imitar con fidelidad la realidad de fuera del aula.”
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O Enfoque Comunicativo tem, portanto, como principal objetivo o desenvolvimento
da competência comunicativa dos alunos, procurando fornecer-lhes as ferramentas necessárias
para que sejam capazes de interagir linguística e culturalmente de forma eficaz em
determinadas situações de comunicação. Esta ideia baseia-se no pensamento de investigadores
como Richards e Rodgers (1994), Krashen (1983), Hymes (1972) e Halliday (1973), para
quem o desenvolvimento da competência comunicativa é o objetivo do processo ensinoaprendizagem e não a memorização de vocabulário e de regras gramaticais (Lima e Filho
2013: 14-21).
Para um verdadeiro desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos não é
suficiente, portanto, que eles assimilem uma grande quantidade de vocábulos e regras
gramaticais. É imperioso antes que aprendam a usar esses conhecimentos para negociarem o
significado. Para isso, devem participar em tarefas reais de comunicação, sendo, assim, a
língua entendida como um meio para atingir um fim. Nesta perspetiva, em 1990, surgiu uma
proposta de programa de aprendizagem da língua centrado na ação, designado por “enfoque
por tarefas”. Entendendo que a comunicação não se poderá realizar sem a existência da
necessidade real de falar com alguém, facilmente percebemos a eficácia do ensino mediante
tarefas. Fernández (2001), citado por Melero Abadía (2004: 704) defende o ensino de línguas
mediante o enfoque por tarefas:
(En esta evolución de la enseñanza comunicativa) de alguna manera, pasamos de la teoría a
la acción, de los contenidos a los procesos: no se quiere saber, sólo, como se pide una
información y hacer ejercicios en clase de entrenamiento, para ponerlo en práctica cuando
se necesite; se trata ahora de hacerlo de verdad, y esto desde la misma clase. Ese es el
cambio que propugna el trabajo con tareas o proyectos, dentro del mismo enfoque
comunicativo: el pasar a la acción, cumpliendo, en clase, tareas interesantes que inician, en
el proceso, a aprender todo lo necesario para poder llevarlas a cabo.

Uma tarefa comunicativa é uma parte do trabalho desenvolvido na sala de aula que
conduz os alunos à compreensão, à manipulação, à produção e à comunicação na língua-alvo,
atendendo mais ao significado do que à forma. A tarefa deve incluir o desenvolvimento das
quatro destrezas de forma integrada (expressão oral, compreensão leitora, expressão escrita e
compreensão auditiva). Deve ser significativa e motivadora e implicar o trabalho cooperativo,
de forma a fomentar a aprendizagem e a autonomia do aluno. Para uma verdadeira eficácia, é
necessário também que seja negociada (Melero Abadía 2004: 704).
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Em suma, das investigações de alguns linguistas insatisfeitos com os resultados dos
métodos de tradução e gramática e do audiolingual, como Hymes (1972) e Canale e Swain
(1980), resultou a ideia de que a unidade básica da língua é o ato comunicativo e não a frase.
Seguindo esta linha de pensamento, atualmente o ensino de línguas estrangeiras nas escolas
visa sobretudo o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos, dando mais
atenção ao significado do que à forma. Para que essa competência se desenvolva, é necessário
que sejam usadas situações do dia a dia dos alunos. Desta forma, eles aprenderão as formas
gramaticais de uma forma indutiva e perceberão a sua utilidade, pois entenderão que podem
ser usadas no quotidiano.
Esta nova conceção do ensino de línguas estrangeiras trouxe importantes implicações
nos âmbitos da aquisição e do ensino de línguas, conduzindo a uma nova visão dos papéis
desempenhados pelo professor e alunos no processo de ensino/aprendizagem, à reformulação
dos programas, à estruturação dos manuais escolares e, consequentemente, à adoção de novas
estratégias e recursos pedagógicos utilizados pelos docentes na sala de aula.

2.4.1. O papel do professor

Para potenciar um verdadeiro desenvolvimento da competência comunicativa dos
alunos, o professor assume um papel deveras importante dentro da sala de aula.
Nunan (1985), citado por Lima e Filho (2013: 23), considera cinco características
comuns na abordagem comunicativa:

“a) uma ênfase no aprender a comunicar-se através da interação com a língua-alvo;
b) a introdução de textos autênticos na situação de aprendizagem;
c) a provisão de oportunidades para os alunos, não somente na linguagem, mas
também no processo de sua aprendizagem;
d) uma intensificação das próprias experiências pessoais do aluno como elementos
importantes na contribuição para a aprendizagem em sala de aula;
e) uma tentativa de ligar a aprendizagem da linguagem em sala de aula com a ativação
da linguagem fora deste ambiente”.

38

Segundo Vygotsky (1996), a aprendizagem de uma língua resulta da necessidade de
interação com a sociedade de maneira significativa (Ferreira 2010: 40), refutando, assim, a
teoria de Piaget (1987), segundo a qual a criança é capaz de aprender de forma independente,
necessitando apenas do contacto com o meio (Pádua 2009: 23)
Seguindo esta linha de pensamento, o ensino de línguas estrangeiras nas escolas tem
em vista, como vimos, o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos,
propondo, assim, um ensino virado para a ação, com a participação em tarefas reais de
comunicação. O QECR (CE 2001: 29) defende que o ensino de línguas vivas deve estar
orientado para a ação, considerando “o utilizador e o aprendente de uma língua como atores
sociais, que têm de cumprir tarefa (que não estão apenas relacionadas com a língua) em
circunstâncias e ambientes determinados num domínio de atuação específico”.
Neste sentido, percebemos a importância que a interação oral assume na aprendizagem
de uma língua estrangeira, cujo desenvolvimento dota os alunos de estratégias que lhes
permitem utilizar a língua em diferentes contextos e situações. A importância da interação na
aprendizagem de uma língua estrangeira é também reconhecida pelo QECR (CE 2001:36):
“(…) atribui-se, portanto, grande importância à interacção no uso e na aprendizagem da
língua, considerando o seu papel central na comunicação”.
Segundo Venturi (2007: 4),
a apresentação do léxico ou estruturas da língua feita de forma significativa, buscando a
negociação de significado ou a troca de informações, facilita a aquisição. Constatamos
também que quando há um efetivo desejo ou necessidade dos participantes da interacção de
entenderem um ou outro, há maior aquisição.

De facto, a realização de atividades na sala de aula que implicam a interação oral entre
os alunos contribuem, indubitavelmente, para o desenvolvimento da sua expressão oral, como
são exemplos os diálogos, as entrevistas, as atividades dramáticas, os debates e as atividades
de caráter lúdico, como os jogos.
Para promover a interação oral entre os alunos, o professor deve dar especial atenção
às atividades realizadas em pares ou em pequenos grupos. Estas atividades diminuem a
ansiedade dos alunos, que sentem que não estão sozinhos e que podem partilhar opiniões, e
consequentemente aumentam a sua motivação, por perceberem que a ajuda recebida potencia
o seu próprio desenvolvimento. Estas atividades são benéficas também para os alunos mais
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inibidos. Esta ideia é corroborada por Monteiro (2012: 29), segundo a qual o trabalho
cooperativo diminui o afastamento dos alunos mais tímidos e o receio de serem criticados.
O professor deve, também, promover a participação em tarefas que exigem uma
grande interação entre os alunos e diversas oportunidades reais de comunicação, como são
exemplos as tarefas que exigem resolução de problemas. Segundo Venturi (2007: 4), “ao se
engajarem em uma intenção social significativa, os aprendizes descobrem as regras
linguísticas e sociolinguísticas necessárias para a compreensão e produção em L2”.
Como o ensino comunicativo visa um ensino com mais função do que forma e mais
conteúdo do que estrutura, o professor deve propor atividades que sejam significativas para os
alunos, de forma a encorajá-los para a expressão de significados. Para que eles percebam a
finalidade da aprendizagem da língua estrangeira, o professor deverá proporcionar-lhes a
aproximação com a mesma, implementando atividades que procuram imitar fielmente
situações reais do quotidiano (Pinilla Gómez 2004: 889). Assim, o aluno poderá realizar um
uso real da língua e expressar-se de acordo com a sua personalidade. Esta ideia é corroborada
por Lima e Filho (2013: 24), segundo os quais

(…) o ensino comunicativo é aquele que organiza as experiências de aprender em termos de
tarefas/atividades de real interesse e/ou necessidade do aluno para que ele esteja capacitado
a usar a língua-alvo e, portanto, realizar ações autênticas na interação com outros falantes
dessa língua.

À medida que o nível de competência comunicativa dos alunos vai aumentando, o
docente deve, ainda, propor atividades de expressão oral mais abertas, para que os alunos
possam expressar livremente os seus pensamentos e para que possam, sempre que possível,
introduzir temas novos na conversação.
Para aumentar o nível de competência comunicativa dos alunos, o professor deve
dosificar progressivamente a dificuldade das atividades propostas.
Durante as atividades de conversação, o professor deve, ainda, alimentar o feedback
com os alunos, para os encorajar a comunicar e para garantir a manutenção do diálogo.
Fazendo comentários e perguntas aos alunos acerca do seu discurso, o docente está a mostrarlhes que as suas intervenções são pertinentes e, desta forma, está a motivá-los para a
participação oral dentro da sala de aula. O docente deve, ainda, fomentar o uso de estratégias
de comunicação (recurso a gestos, sons, definições, descrições,…), para que os alunos sejam
capazes de resolver falhas na comunicação.
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É também importante que o professor implemente atividades diversificadas, para que
sejam trabalhadas, além da expressão oral, as restantes destrezas da competência
comunicativa (compreensão auditiva, compreensão leitora e expressão escrita), privilegiando,
para isso, o recurso a materiais autênticos. Esta ideia é corroborada por Cenoz Iragui (2004:
461), segundo o qual “es importante que el profesorado enseñe aspectos específicos
relacionados con las distintas dimensiones de la competencia y además que dé la oportunidad
de acceder a textos orales y escritos que se han producido en contextos naturales”. O principal
objetivo do professor deve ser, então, potenciar o desenvolvimento das diversas dimensões da
competência comunicativa. Para isso, deve recorrer a material autêntico e variado, o que
passa, frequentemente, pela elaboração de materiais didáticos. Os manuais, embora incluam
atividades relacionadas com os diferentes aspetos da competência comunicativa, apresentam,
muitas vezes, um tratamento descontextualizado e muito superficial destas dimensões, pelo
que não deve ser o único instrumento de trabalho utilizado na sala de aula. Entende-se por
documento autêntico

(…) uma amostra escrita ou oral, retirada de comunicações realizadas realmente entre
nativos. O documento autêntico oral é apresentado com ruídos que normalmente inferem no
enunciado (conversas de fundo, vozes distorcidas ao telefonem, sotaques, etc.). O
documento autêntico escrito não deve apenas restringir-se a livros, mas abranger todas as
formas de impressos: revistas, jornais (notícias, fotos com legendas, propagandas, anúncios
classificados…), cartas, formulários, contas, catálogos, rótulos, cardápios, cartazes,
instruções, mapas, programas, bilhetes, contratos, cartões, listas telefônicas, tudo, enfim, ao
que o falante nativo está exposto diariamente. O uso de textos simplificados é evitado
porque prejudica a autenticidade do material (Venturi 2007: 1).

Ao contrário do professor tradicional, visto como o único detentor do conhecimento, o
docente atual deve assumir o papel de orientador, mediador, proporcionando aos alunos a
possibilidade de expressarem livremente as suas ideias, fornecendo-lhes, assim, as condições
e ferramentas necessárias para que progridam na sua aprendizagem. Este processo deve,
obviamente, ocorrer num ambiente de respeito mútuo entre professor e alunos.

El profesor es la persona que atenta a las necesidades lingüísticas de sus alumnos, motiva,
suscita, confía en su capacidad, da pistas para que ellos mismos indican las reglas y
resuelvan las dudas, se interesa por cómo lo han hecho y sugiere nuevas formas de hacer; es
un atento observador de los procesos de aprendizaje y de la interacción comunicativa, sabe
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negociar y es capaz de adaptarse a nuevas soluciones, despegándose del libro de texto y de
sus prácticas habituales, lo que supone, eso sí, una mayor preparación profesional y una
puesta al día en la previsión de materiales que salgan al paso de las necesidades de los
alumnos. (Fernández 2001: 4)

Ao se assumirem como agentes ativos no seu processo de aprendizagem, os alunos
promovem o desenvolvimento da sua autonomia, isto é, desenvolvem a capacidade de tomar
decisões, de resolver problemas e de avaliar os resultados. Tornam-se, portanto, responsáveis
pela sua própria aprendizagem.

El aprendiz, por su lado, no espera a que le den consignas de lo que hay que hacer, cómo y
cuándo, sino que se esfuerza, valora sus propias dificultades, solicita ayuda, evalúa los
diferentes recursos, asume la responsabilidad de su propio aprendizaje, desarrolla confianza
en sí mismo y ensaya con la mejor forma de aprender. (Fernández 2001: 4)

Quanto ao ensino da gramática, os alunos não são levados a memorizar as regras, mas
sim a descobri-las por meio da reflexão e da elaboração de hipóteses. A gramática está, assim,
ao serviço da intenção comunicativa. Desta forma, as aulas serão mais interessantes e,
consequentemente, os alunos ficarão mais motivados. Segundo Oliveira (2007: 72), “as
escolas que optam pelo conceito de e competência comunicativa não pensam apenas nas
estruturas gramaticais quando elaboram seus currículos”. No entanto, quando isso não
acontece,

os estudantes passam anos de suas vidas decorando regras, aprendendo a conjugar os
verbos em todos os tempos e pessoas, transformando sentenças passivas em sentenças
ativas e vice-versa. O problema é que a maioria dos estudantes não aprende a usar as
estruturas gramaticais que “aprendem”. É por isso que muitas pessoas acham o estudo da
gramática muito chato: falta a conexão com o uso, com a realidade linguística. (Oliveira
2007: 71).

Para que o ensino comunicativo ocorra efetivamente, é muito importante a criação de
um ambiente saudável dentro da sala de aula, o que passa pelo envolvimento afetivo de ambos
os participantes neste processo. Segundo o QECR (CE 2001: 103),
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la actividad comunicativa de los usuarios o alumnos no sólo se ve afectada por sus
conocimientos, su comprensión y sus destrezas, sino también por factores individuales
relacionados con su personalidad y caracterizados por las actitudes, las motivaciones, los
valores, las creencias, los estilos cognitivos y los tipos de personalidad que contribuyen a su
identidad personal.

Com vista à criação deste ambiente dentro da sala de aula, por vezes o professor deve
dedicar algum tempo à partilha de experiências pessoais. Desta forma, fomentar-se-á a
empatia entre os intervenientes do processo ensino-aprendizagem. Os alunos sentir-se-ão
acompanhados e apoiados pelo professor que se mostra interessado por eles enquanto pessoas.
A componente lúdica assume, também, um papel de suma importância na
aprendizagem de uma língua estrangeira, por contribuir para a criação de um ambiente
saudável dentro da sala de aula e por permitir ao aluno aprender de uma forma divertida. O
recurso ao lúdico diminui a ansiedade do aluno e aumenta a sua segurança e motivação, pelo
que deve ser preocupação do professor a promoção de atividades lúdicas no processo de
ensino/aprendizagem. Segundo Mar (2002: 2),

(…) a aplicação de jogos pedagógicos nas salas de aula de língua estrangeira serve como
elemento de apoio, de incentivo, de interacção, de uso efectivo de língua oral ou escrita e
de desenvolvimento de habilidades. É, sem dúvida, o momento ideal para que os alunos
sintam confiança em si mesmos, sintam que são parte do grupo e que percam o medo de se
expor, aumentando seus conhecimentos linguísticos e comunicativos.

O erro é considerado um processo natural da aprendizagem, pelo que o professor não
deve punir os alunos quando os cometem. Deve antes usar determinadas estratégias que os
permitam corrigir sem que se sintam castigados ou humilhados. Ante falhas na pronúncia ou
erros na construção sintática de frases, o professor não deve, portanto, punir o aluno, pois ele
sentir-se-ia envergonhado ou até mesmo humilhado e, consequentemente, desmotivado para o
estudo da língua. O professor deve antes, por exemplo, proferir uma frase que lhe possibilite
repetir a mesma palavra ou frase de forma correta. Deste modo, o aluno perceberá que errou,
mas não se sentirá punido, envergonhado nem humilhado.
Para a compreensão global do discurso, não é necessário que os alunos conheçam o
significado de todas as palavras usadas no processo aquando da audição de enunciados orais.
É antes necessário que compreendam o seu sentido global. Para tal, o professor deve adotar
43

estratégias que permitam aos discentes apreender o sentido global dos enunciados sem que
provoquem interrupções do discurso, o que prejudicaria o bom desenvolvimento da aula.
Neste sentido, o professor poderá servir-se da linguagem não verbal, como são exemplo as
expressões faciais e os gestos. Assim, os alunos adquirirão vocabulário e, de forma indutiva,
aprenderão a usá-lo.
Enfim, entendemos que a análise da língua realizada por Chomsky, resumida a um
conjunto de estruturas gramaticais, deixando de fora elementos pragmáticos e semânticos, não
se apropria ao ensino de línguas estrangeiras, embora tenha contribuído em grande escala para
as investigações levadas a cabo neste âmbito. Para a eficácia do processo de
ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira, é necessário que, à semelhança de alguns
investigadores como Canale, o professor entenda a língua como um conjunto de estruturas
gramaticais usado para a criação de discursos coerentes e coesos em diferentes contextos
socioculturais, cujos problemas de comunicação podem ser compensados por estratégias.
Entendemos, ainda, que uma língua estrangeira pode ser interiorizada nas escolas,
através de mecanismos cognitivos semelhantes aos usados aquando da aquisição da língua
materna. Para isso, basta que o professor saiba centrar o ensino da língua na comunicação, o
que passa pelo desprezo do ensino baseado na memorização de vocabulário e das estruturas
gramaticais. Assim, defendemos a implementação de atividades que pressupõem troca de
informação na língua alvo e que, consequentemente, promovem a socialização dos alunos,
assim como atividades que criam um ambiente prazeroso na sala de aula e, por isso, motivam
os alunos para a aprendizagem, como são exemplos os jogos didáticos. O jogo na sala de aula
não pode ser entendido como uma simples brincadeira, realizada com o objetivo de ocupar
espaços vazios da aula. O jogo é antes um recurso facilitador das aprendizagens, onde estudo
e brincadeira se fundem e se complementam no campo educativo.
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Capítulo 3

“A alegria do jogo deve fazer-se entrar em todas as ocupações da escola.”
Bassan (1978: 89)

3.1. Definição de jogo
A palavra jogo aporta vários significados. No Dicionário da Língua Portuguesa da
Porto Editora (Costa e Melo 1999: 968), lê-se que jogo é um “passatempo em que, de
ordinário, se arrisca dinheiro ou outra coisa; divertimento; folguedo”. O jogo é, portanto,
entendido como uma atividade física ou mental associada ao divertimento e à competição. Por
proporcionar à criança prazer, o jogo é a atividade primordial na infância, “idade em que os
prazeres se contam com menos avareza” (Ferran et al. 1979: 9).
Nesta linha de ideias, Jogo e trabalho parecem ser conceitos dissociáveis, podendonos remeter para a ideia de que na escola, local onde as crianças trabalham as suas
competências, não há lugar para o jogo. No entanto, estes dois pólos, aparentemente
incompatíveis, são complementares no campo educativo. Os jogos didáticos são entendidos
como atividades que divertem e instruem ao mesmo tempo e que, por isso, possuem uma
grande fertilidade pedagógica.

3.2. A importância dos jogos na aprendizagem
O método dedutivo foi o método predominante no ensino desde a Idade Média até
meados do século passado, embora tenha convivido com o método indutivo no período
compreendido entre o final do Renascimento e o início do século XIX, época em que
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surgiram as primeiras inovações em busca de uma metodologia que superasse o ensino
dedutivo. Assim, durante muitos anos, o aluno assumiu, dentro da sala de aula, um papel
passivo no seu processo de aprendizagem, cabendo-lhe apenas a tarefa de receber as
informações transmitidas pelo professor, o verdadeiro protagonista do processo ensinoaprendizagem.
Com o passar do tempo, surgiram novas orientações metodológicas que defendiam o
ensino centrado no aluno, pelo que o discente começou a assumir um papel ativo no processo
de aprendizagem. Desta forma, o professor começou a sentir necessidade de despertar no
aluno o interesse pelo ensino e de o levar a interagir dentro da sala de aula, o que o levou a
adotar novas estratégias, quer na lecionação dos conteúdos quer na respetiva consolidação.
Deste modo, com a visão comunicativa os jogos didáticos passaram a assumir um
papel importante na dinamização dos conteúdos dentro da sala de aula, defendidos por muitos
autores como uma ótima estratégia de ensino que atua na construção do conhecimento do
aluno e no aumento da sua motivação para o ensino, convertendo-o em agente ativo do seu
próprio conhecimento.
Já no Renascimento, época em que surgiram as primeiras inovações em busca de uma
metodologia que superasse o ensino dedutivo, pensadores como Erasmo (1466-1536),
Rebelais (1494-1553) e Montaigne (1533-1592) consideravam que o jogo era um ótimo
instrumento de aprendizagem de conteúdos escolares, pelo que defendiam o seu uso nas
escolas (Perrot 2008: 62).
Mais tarde, estudiosos como Rousseau (1712-1778), Dewey (1859-1952), Decroly
(1871-1932), Vygotsky (1896-1934) e Piaget (1896-1980), entre outros, estando de acordo no
que concerne à importância dos jogos no desenvolvimento das habilidades do ser humano,
desenvolveram novas propostas pedagógicas com o recurso a jogos e brinquedos. Rousseau
(1968) defendia que a aprendizagem devia ser o resultado de uma conquista ativa, onde a
criança aprendesse com prazer, como acontece enquanto joga. Dewey (1952) considerava que
a criança só aprenderia num ambiente natural e segundo os seus interesses e afirmava que era
enquanto jogava que atingia o auge da espontaneidade. Decroly (1922), reconhecendo a
importância dos jogos no desenvolvimento das habilidades humanas, criou materiais para
desenvolver a perceção, a motricidade e o raciocínio de crianças com deficiências (Baranita
2012: 35). Vygotsky (1994) entendia também os jogos como percursores da aprendizagem
escolar, ajudando a criança a desenvolver o pensamento abstrato e a capacidade de autoregular o seu comportamento de acordo com regras externas e interiorizadas, em vez de agir
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impulsivamente (Bodrova e Leong 2009:11). Piaget (1973) considerava que a criança só
aprenderia se sentisse necessidade de adquirir determinados conhecimentos. Assim, entendia
que os jogos são um importante recurso a utilizar pelos professores na sala de aula, na medida
em que incutem no aluno essa necessidade de aprender. Neste sentido, o autor afirma que

o jogo é, portanto, sob as suas formas essenciais de exercício sensório-motor e de
simbolismo, uma assimilação do real à atividade própria, fornecendo a esta seu alimento
necessário e transformando o real em função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os
método ativos de educação das crianças exigem que se forneça às crianças um material
conveniente, a fim de que, jogando, elas cheguem a assimilar as realidades intelectuais que,
sem isso, permanecem exteriores à inteligência infantil (apud Alves e Bianchin 2010: 284).

Para Silva e Morais (2011: 156), os jogos educacionais assumem um papel de suma
importância no processo de aprendizagem do aluno, uma vez que fazem dele um agente ativo
no seu processo de aprendizagem, contribuem para o seu aumento cognitivo, auxiliam-nos na
criação de estratégias para a solução de problemas e toma de decisões e desenvolvem a
capacidade de comunicação. Além disso, os jogos ajudam ainda o aluno a respeitar as regras,
fazendo-o refletir sobre conceitos como “respeito”, “consideração”, “acatamento” e
“tolerância”, contribuindo deste modo para a formação do aluno enquanto ser social (Moura e
Oliveira 2011: 5). Esta ideia é corroborada por Grando (2001: 35), que reconhece estas e
outras vantagens resultantes do recurso aos jogos didáticos na sala de aula. Segundo este
autor, esta ferramenta altamente motivante para os alunos facilita a consolidação de conteúdos
aprendidos de uma forma divertida, assim como a introdução de conceitos de difícil
compreensão; favorece o desenvolvimento da criatividade, do espírito crítico e competitivo,
da participação, da capacidade de observação e comunicação e das várias formas do uso da
língua; propicia a interdisciplinaridade e é muito útil no trabalho com alunos de diferentes
níveis, uma vez que permite trabalhar várias habilidades em simultâneo. Os jogos didáticos
também permitem ao professor identificar e diagnosticar alguns erros de aprendizagem, assim
como as atitudes e as dificuldades dos alunos (Silva e Morais 2011: 156). A propósito dos
jogos, Alves e Bianchin (2010: 285) afirmam que é uma ferramenta que “favorece a
concentração, a atenção, o engajamento e a imaginação. Como consequência, a criança fica
mais calma, relaxada e aprende a pensar, estimulando sua inteligência”. De facto, dentro do
jogo, o aluno vive situações que o obrigam a elaborar estratégia que, no nosso entender,
culminam em aprendizagens significativas. Aguardar pela sua vez de jogar, respeitar a
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opinião alheia, defender o seu ponto de vista e enfrentar a derrota e a vitória fazem com que a
criança desenvolva a sua inteligência emocional.
Enfim, atualmente, o professor não é um mero transmissor de conhecimentos, a ele
cabe-lhe a tarefa de auxiliar os alunos na construção do próprio conhecimento, pelo que é
crucial que diversifique as atividades e as adapte aos interesses dos alunos, a fim de os
motivar para o ensino. Assim, os jogos assumem um papel de suma importância no processo
de ensino aprendizagem, na medida em que se tonam num desafio para o aluno que reunirá
todos os esforços para alcançar o primeiro lugar. O aluno sentir-se-á motivado para o ensino
e, enquanto se diverte, atua na construção do seu próprio conhecimento, ao mesmo tempo que
desenvolve o raciocínio, a concentração, a capacidade de socializar, de resolver problemas e
de comunicar, assim como as habilidades físicas e motoras. O jogo assume, portanto, um
papel fundamental na formação cognitiva, afetiva e social do aluno, favorecendo a
socialização e a sua integração na sociedade. Ao professor esta ferramenta permite-lhe aferir
as dificuldades dos alunos, para que possa atuar em função das suas dificuldades.
A conceção atual de que os jogos são uma ferramenta fundamental no processo de
ensino-aprendizagem deve-se aos estudos de vários autores que se debruçaram sobre a
importância dos jogos no desenvolvimento das habilidades da criança, dos quais destacamos
Erasmo, Rebelais, Montaigne, Rousseau, Dewey, Decroly, Vygotsky e Piaget.

3.2.1. O papel dos jogos no desenvolvimento da competência comunicativa
Segundo o Diccionario de Términos Clave ELE do Instituto Cervantes (1997-2014),
La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de manera
eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar un
conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción
lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas
con el contexto sociohistórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación.

Sendo os jogos didáticos “aquellas actividades incluidas en el programa de nuestra
asignatura en las que se presenta un contexto real y una necesidad de utilizar el idioma y
vocabulario específico con una finalidad lúdico-educativa” (Andreu Andrés e García Casas
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2000:122), facilmente se compreende que, enquanto joga, o aluno é levado a utilizar a LE
para interpretar e defender o seu ponto de vista. Segundo Moura (2008), a implementação de
jogos didáticos na sala de aula contribui largamente para o desenvolvimento linguístico dos
alunos, pois trata-se de uma brincadeira que lhes permite fazer investidas e realizar
descobertas a partir de reflexões sobre a língua (Moura e Oliveira 2011: 4). Neste sentido, o
QECR (CE 2001: 88) defende o recurso aos jogos nas aulas de LE, pois “o uso da língua
como jogo desempenha frequentemente um papel importante na aprendizagem e no
desenvolvimento da língua”. Do mesmo modo, o Programa de Espanhol para o terceiro ciclo
do Ensino Básico, elaborado pelo Ministério da Educação, tendo como referencial a Lei de
Bases do Sistema Educativo (LBSE) e o Decreto-Lei nº 286/89, defende a promoção da
educação para a comunicação, pelo que atribui grande importância a atividades reais que
despertam no aluno a necessidade de usar a LE, como são exemplos as atividades de jogo:

não se pode dedicar a aula a tratar de aspetos descritivos sobre a língua ou aprender
atividades pseudocomunicativas e a negligenciar a comunicação real imposta pelo mundo
exterior (…) Haverá, naturalmente, que atender às atividades de simulação de comunicação
na aula (dramatizações, “juegos de papeles”, simulações,…) (1997:30).

Enquanto interage em LE, o aluno treina a compreensão auditiva, adquire vocabulário,
desenvolve a expressão oral e adquire estratégias para compensar falhas no discurso. Além do
mais, esta metodologia de ensino proporciona-lhe momentos de escrita e de leitura, assim
como contacto com a cultua da língua alvo, contribuindo para desenvolver a expressão escrita,
a compreensão leitora e a capacidade de adaptar o discurso ao contexto sociocultural em que
este decorre. Por outras palavras, o jogo didático é uma ferramenta de ensino que promove o
desenvolvimento das várias subcomponentes da competência comunicativa defendidas por
Celce-Murcia (2007), a saber: competência discursiva, linguística, interacional, formulaica,
sociocultural e estratégica.
Existe um leque variado de jogos que o professor pode pôr em prática na sala de aula a
fim de desenvolver a competência comunicativa dos alunos. Na sua escolha deve ter em conta
vários aspetos, como a(s) destreza(s) que pretende trabalhar, os interesses dos alunos e as
características da turma.
William Littlewood (2012: 18-19) distingue dois tipos de atividades comunicativas:
atividades de comunicação funcional e atividades de interação social. As atividades de
comunicação funcional têm como principal objetivo levar os alunos a usar a LE para
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transmitir significados. Entendemos que pertencem a este tipo de atividades jogos como
“Quem é quem?”, que visa sobretudo trabalhar o léxico relacionado com as características
físicas. Para a sua concretização, o professor deve elaborar um tabuleiro com desenhos de
pessoas com características físicas distintas, assim como cartas com os mesmos desenhos.
Para jogar, um aluno escolhe uma carta e os restantes, com a ajuda do tabuleiro, têm de lhe
fazer perguntas para conseguirem adivinhar o desenho que lhe saiu. Ganha o aluno que
adivinhar primeiro. Pertencem, também, a este tipo de atividades os “Jogos de pistas”, que são
uma ótima forma de desenvolver, sobretudo, a compreensão leitora e auditiva, assim como a
expressão oral. Com base numa série de pistas fornecidas pelo professor, os alunos assumem
o papel de detetives e tentam descobrir o autor de uma determinada ação, como um crime, um
roubo, etc. Ganha a equipa que o identificar primeiro. Através dos referidos jogos, os alunos
enriquecem o seu vocabulário e trabalham a sua fluência oral, pois ambos pressupõem uma
interação entre alunos e professor.
As atividades de interação social aproximam-se mais do tipo de situação comunicativa
que se encontra fora da sala de aula, onde a língua deixa de ser apenas um instrumento
funcional e passa a ser uma forma de comportamento social. Com estas atividades pretendese, portanto, que os alunos produzam enunciados corretos do ponto de vista funcional e, ao
mesmo tempo, que os adeqúem à situação social em que se encontram (Littlewood 2012: 19).
Os jogos de papéis, atividades em que os alunos representam um papel previamente
negociado com os colegas e/ou com o professor, são um exemplo de atividades de interação
social. Enquanto proferem enunciados corretos do ponto de vista funcional, os alunos devem
adequar o seu discurso ao contexto e às convenções sociais, saber interromper o colega, pedir
a palavra, encontrar estratégias de comunicação para superar falhas no discurso e
compreender a intenção comunicativa dos colegas. Em suma, os jogos de papéis contribuem
para o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos, ajudando-os a tornarem-se
proficientes em termos funcionais e sociais.
Enfim, através do jogo, o aluno pode, de uma forma divertida, entrar em contacto com
a LE e, consequentemente, adquirir vocabulário e conhecimentos gramaticais, desenvolver as
várias destrezas, aprender a adequar o seu discurso ao contexto em que tem lugar e a
encontrar estratégias para compensar falhas no discurso, ou seja, enquanto joga, o aluno
desenvolve as várias subcomponentes da competência comunicativa, o que o ajudará a ser
competente em termos comunicativos.
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3.2.2. O papel do professor na superação de obstáculos à concretização do jogo
didático na sala de aula.

Como referimos, os jogos didáticos assumem um papel de suma importância no
desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e emocional dos alunos, pelo que o seu uso nas
aulas de LE é hoje aconselhado. Enquanto joga, o aluno adquire conhecimentos, desenvolve a
criatividade, a imaginação, a capacidade de comunicar e de resolver problemas, aumenta a
autoestima, aprende a interagir com os colegas, a respeitar as opiniões alheias e a controlar as
suas próprias emoções, num ambiente prazeroso e de uma forma divertida.
No entanto, é crucial que o aluno perceba que o jogo não é uma simples diversão, mas
sim uma atividade divertida que persegue determinados objetivos. Se o professor permitir que
se dê ao jogo um caráter puramente aleatório, este tornar-se-á um “apêndice” na sala de aula e
os alunos sentir-se-ão motivados apenas pelo jogo, sem saber por que jogam. Assim, cabe ao
professor estipular as regras e defini-las bem antes do jogo começar, para que todos os alunos
as interiorizem e as possam respeitar. O professor pode também negociar as regras com os
alunos, permitindo-lhes refletir sobre as regras que devem ser aplicadas em cada situação. O
tempo é um dos aspetos a delimitar, para que todos os alunos tenham as mesmas
oportunidades. Contudo, depois de as regras estarem definidas, é muito importante que o
professor penalize os alunos sempre que não respeitem as regras do jogo, para que eles
percebam a obrigatoriedade de respeitar as regras instituídas, caso contrário instaurar-se-á a
indisciplina na sala de aula e o jogo não será levado a sério. Esta ideia é corroborada por
Ferran et al. (1979: 25), segundo os quais é imprescindível que os jogadores obedeçam às
suas regras, caso contrário, não conseguirão jogar. É também importante que o professor não
intervenha demasiadas vezes com comentários ou explicações longas durante a realização
destas atividades, sob pena de destruir a essência do jogo. Contudo, consideramos que, logo
que sejam breves e pertinentes, os comentários e as explicações do professor podem ajudar os
alunos na aquisição de conhecimentos. A realização de atividades de jogo na sala de aula é
morosa, pelo que o professor deve fazer uma boa gestão do tempo, para que não tenha de
sacrificar outros conteúdos em prol da realização destas atividades. A participação nos jogos
deve ser uma atividade voluntária, pelo que o aluno não deve jogar por imposição do
professor, se assim o não desejar. O professor não deve exigir que o aluno jogue, deve antes
motivá-lo para o jogo, caso contrário, destruir-se-á a voluntariedade pertencente à natureza do
jogo e a sua realização não fará sentido. Por isso, o professor deverá permitir que o aluno que
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não quer jogar fique apenas a observar os colegas, sem lhe impor o jogo como uma atividade
de caráter obrigatório. Acreditamos que a observação dos companheiros enquanto jogam
despertará nele o desejo de jogar, fazendo-o depois de modo voluntário, tal como a natureza
do jogo exige.
Segundo Alves e Bianchin (2010: 286), é importante que o aluno explore livremente o
jogo, pelo que o professor não deve interromper o seu pensamento. O jogo deve permitir ao
aluno agir espontânea e livremente, sem interferências. Ao docente cabe-lhe apenas a tarefa
de sugerir e estimular o aluno sem impor a sua forma de agir, para que ele aprenda com as
suas próprias ações. Segundo Borin (2007: 13), para que possa estimular o aluno com mais
eficácia, o professor deve executar o jogo antes de o aplicar na sala de aula, para que depois,
mediante os seus próprios erros e dificuldades, possa acompanhar melhor o raciocínio dos
seus alunos e ajudá-los com perguntas e/ou comentários adequados. Assim, através do jogo, o
aluno descobrirá as suas potencialidades, compará-las-á com as dos seus companheiros e
aprenderá a usá-las.
Apesar dos inúmeros estudos na área dos jogos educativos, muitos docentes ainda
desconhecem as vantagens da utilização das atividades de jogo na sala de aula, pelo que
muitas vezes realizam os jogos apenas como fonte de diversão, depois dos testes e da
lecionação dos conteúdos, para preencher alguns momentos mortos das aulas. Desta forma,
consideramos que se deveria apostar mais na formação docente no campo dos jogos didáticos,
para que estes passem a ser entendidos como uma ferramenta indispensável ao trabalho
docente, por contribuírem largamente para o desenvolvimento integral do aluno. Tal como
alguns professores, muitos pais, desconhecendo as vantagens que a sua realização implica
para o desenvolvimento do seu educando, entendem que jogar é uma brincadeira
desnecessária a levar a cabo na sala de aula e, consequentemente, uma perda de tempo. Pela
mesma razão, também alguns alunos desvalorizam as aulas em que se realizam jogos, o que
fomenta a indisciplina na sala de aula. Recordamos a preocupação de um aluno quando, na
semana anterior ao teste, lhe propusemos, a ele e aos restantes alunos da turma, que
participasse num jogo, a fim de trabalhar os conteúdos a serem avaliados no teste. Preocupado
com a avaliação a que teria de se submeter na semana seguinte, pediu-nos que adiássemos o
jogo para a aula posterior à realização da ficha de avaliação, para que naquele momento
pudesse trabalhar os conteúdos a serem avaliados na semana seguinte (através da realização
de exercícios). Para este aluno, só é possível trabalhar os conteúdos através de exercícios, os
jogos didáticos não passam de uma simples diversão, com os quais nada se aprende. Para
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evitar situações destas, é muito importante que o professor transmita aos alunos os objetivos
do jogo, para que eles percebam que não se trata de uma simples brincadeira, sem fins
educativos. É igualmente importante que, depois da realização do jogo, os alunos reflitam
sobre as aprendizagens efetuadas, para que percebam que enquanto jogavam estavam a
adquirir conhecimentos e a desenvolver as suas habilidades linguísticas. De facto, ainda hoje
são muitos os que desconhecem as implicações da realização de jogos didáticos na sala de
aula no desenvolvimento dos alunos, valorizando apenas as aulas expositivas e aquelas em
que os alunos realizam inúmeros exercícios no caderno diário, a prova viva de que eles
aprendem e de que o professor de facto está a ensinar.
Outro entrave à aplicação de atividades de jogos na sala de aula relaciona-se com o
facto de, por vezes, os docentes se depararem com a falta de material imprescindível para a
realização das atividades de jogo, o que os leva a realizar outras atividades distintas, como as
que são propostas pelo manual. Muitas vezes, o professor não dispõe de tempo suficiente para
elaborar os jogos, que, na sua maioria, requerem uma preparação prévia por parte do
professor, o que passa pela elaboração de materiais. Deste modo, discordamos de Fajardo
(2009: 16), que defende que a maioria das atividades de jogos exige pouca preparação prévia
por parte do docente. A falta de recursos nas escolas, como projetor, computador ligado à
internet, aparelhos de som, entre outros, constitui também um entrave à realização dos jogos
didáticos na sala de aula, fazendo com que muitas vezes as aulas sejam monótonas e
repetitivas e, consequentemente, o aluno não se sinta motivado para o estudo da LE. Cabe ao
professor encontrar estratégias que lhe permitam superar estas dificuldades. Embora muitos
jogos didáticos exijam uma preparação prévia por parte do professor, há algumas atividades
de jogo motivadoras para os alunos que não exigem que o professor dedique muito do seu
tempo à sua elaboração, como são exemplos os jogos de papéis e o leilão de erros. No final de
uma unidade didática, por exemplo, o professor pode propor aos alunos a realização de um
jogo de papéis, para o qual cada aluno terá de se preparar previamente, quer com pesquisas na
internet quer apenas com a elaboração do texto correspondente à sua intervenção e à respetiva
memorização. Desta forma, os alunos desenvolverão a expressão oral e a expressão escrita,
assimilarão vocabulário novo e construções sintáticas até então desconhecidas, desenvolverão
estratégias de comunicação e adquirirão conhecimentos culturais. O leilão de erros é outra
atividade que não exige que o professor dedique muito tempo à sua elaboração. Para isso,
basta que, sempre que corrige os trabalhos dos seus alunos, o docente tenha o cuidado de
assentar num papel todos os erros cometidos, quer ortográficos quer sintáticos. Depois, só terá
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de separar todas as palavras com a ajuda de uma tesoura e colocar os respetivos papéis numa
caixa ou saco, para que os alunos possam retirar um papel aleatoriamente e, em seguida,
proceder à correção do respetivo erro.
Pela nossa experiência, enquanto os colegas jogam, a maioria dos alunos estão
distraídos, pois sabem que a atividade solicitada se destina aos seus companheiros e a sua vez
de a realizar só chegará se os primeiros cometerem erros, pelo que muitas vezes só estão
atentos e refletem sobre ela quando os colegas não a sabem realizar. Assim, para captar a
atenção dos alunos, cabe ao professor arranjar algumas estratégias de motivação. Ao
transmitir as regras, o professor deve deixar claro que, se uma equipa não souber realizar uma
determinada atividade, a que se segue terá apenas uns escassos segundos (a definir pelo
professor) para a pôr em prática, uma vez que teve tempo suficiente para refletir sobre ela
enquanto a equipa anterior pensava na resposta. Deve também deixar claro que algumas
atividades se repetem ao longo do jogo e valem o dobro dos pontos, pelo que convém que os
alunos estejam sempre atentos, quer às respostas dos colegas quer a determinados
comentários e explicações do professor. Tendo em conta que o jogo implica uma competição,
acreditamos que desta forma o professor conseguirá captar a atenção dos alunos e fomentará a
sua concentração, pois sabem que uma breve distração lhes poderá fazer perder o primeiro
lugar.
O jogo é vivido como uma incerteza, pois nunca se sabe como decorrerá e como
terminará, o que cria uma certa adrenalina nos alunos e o desejo de ganhar. Por isso, o
professor deve lembrar que a vitória e a derrota fazem parte do jogo, pelo que o resultado
final deve ser aceite com naturalidade, independentemente de qual seja. O espírito de equipa e
o respeito pelo adversário são aspetos relevantes para o cumprimento dos objetivos do jogo.
Uma das características do jogo didático é ser uma ferramenta motivadora e
facilitadora das aprendizagens dos alunos. No entanto, para que cumpra o seu propósito, é
necessário que, no decorrer do jogo, o aluno se esqueça de que foi feito para instruir, mas sim
apenas para o distrair e divertir. Caso contrário, o aluno encará-lo-á como um dos
instrumentos pedagógicos habituais e não entrará no jogo como deveria. Assim, o professor
deve ter o cuidado de elaborar jogos motivadores, que façam o aluno mergulhar no mundo por
eles recriados sem que isso represente qualquer tipo de esforço ou obrigação.
Enfim, o jogo didático é um instrumento de apoio à aprendizagem do aluno, fazendo
com que, de uma maneira divertida e alegre, participe ativamente na construção do seu
próprio conhecimento. É uma ferramenta que estimula o discente para a aprendizagem e que
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desenvolve, entre outras, as suas capacidades comunicativas, pelo que defendemos a sua
aplicação nas aulas de LE. Neste sentido, é tarefa do professor adotar atividades diversificadas
e atrativas, que proporcionem aos alunos a aprendizagem pela descoberta, como são exemplos
os jogos didáticos. O docente, embora não assuma um papel ativo como jogador ou como
assumiria numa aula expositiva, tem um papel de suma importância no jogo, sem o qual este
não seria possível.
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PARTE III
Metodologia de Investigação
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Capítulo 4

4.1. Problemática
Entende-se por problema uma situação que inclui a possibilidade de uma alternativa.
Este trabalho de investigação tenta responder às perguntas de partida referidas na página 10.
Depois de respondermos a estas questões, podemos tecer algumas considerações sobre
o papel dos jogos didáticos na sala de aula no que concerne ao desenvolvimento da
competência comunicativa do E/LE, o grau de satisfação dos alunos face a este recurso e a sua
aplicação na sala de aula. Assim, este trabalho, respondendo a estas questões de partida,
apresenta-se como uma alternativa e/ou complemento aos materiais e recursos didáticos já
existentes.

4.2. Objetivos
Os nossos principais objetivos são analisar a eficácia do recurso aos jogos didáticos no
desenvolvimento da competência comunicativa nas aulas de LE, especificamente nas aulas de
espanhol, conhecer o grau de satisfação dos alunos em relação aos jogos no que concerne às
aprendizagens efectuadas, à motivação e à sua atitude face ao jogo, averiguar se os docentes
recorrem à utilização deste recurso na sala de aula, apurar a regularidade com que o fazem e
perceber os motivos da sua atuação.
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4.3. Caracterização da amostra
Neste estudo, participaram 18 alunos da Escola Secundária Dr. Júlio Martins, situada
em Chaves, que se encontram no 7º ano de escolaridade, no nível A2, segundo o QECR, e 30
professores de LE, que lecionam aos ensinos básico e secundário no norte do país.
Depois de realizada a análise de frequências, concluímos que a maioria dos alunos do
7º G pertence ao sexo masculino: 13 rapazes e 5 raparigas. Têm idades compreendidas entre
os 12 e 15 anos, sendo a média de idades de 12,9 anos.
Os professores inquiridos lecionam nos distritos de Vila Real, Porto e Bragança.
Depois de realizada a análise de frequências, concluímos que a maioria dos docentes pertence
ao sexo feminino: 24 são do sexo feminino e 6 pertencem ao sexo masculino. Têm idades
compreendidas entre os 30 e 55 anos, sendo a média de idades de 39,4 anos. A média do
tempo de serviço é de 12,8 anos. No que concerne às habilitações literárias, 16 (53%) são
licenciados, 11 possuem mestrado, 3 são doutorados. A maioria dos professores inquiridos
(18) pertencem ao Quadro de Zona Pedagógica, 9 pertencem aos Quadro de
Escola/Agrupamento e 3 são contratados.
Os alunos e os professores inquiridos constituem a amostra deste estudo.

4.4. Método/Metodologia
Entendemos por método um conjunto de procedimentos lógicos e integrados que
orientam a pesquisa científica, incluindo a seleção de técnicas de pesquisa adaptáveis à
investigação a realizar, o seu controlo e integração dos resultados obtidos. Segundo Minayo e
Sanches (1993: 240), o conhecimento científico é uma busca de articulação entre a teoria e a
realidade empírica e o método é o fio condutor que permite formular essa articulação. Citando
Habermas (1987), o método é “o caminho do pensamento” (apud Minayo e Sanches 1993:
240).
Neste estudo, usamos uma metodologia qualitativa, baseada num princípio de
observação pertinente, e uma metodologia quantitativa, através do uso de um teste e de dois
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inquéritos por questionário. O estudo pode ser classificado como descritivo e exploratório,
baseado na análise e tratamento de dados, segundo o método quantitativo.
Pretendemos que, com os resultados obtidos, fosse possível responder às questões de
partida.

4.5. Implementação do projeto
Num primeiro momento, fizemos um trabalho de pesquisa sobre o conceito de
competência comunicativa, para sabermos quais as habilidades que um falante tem de
desenvolver para ser competente em termos comunicativos. A seguir, procedemos à
elaboração de um plano, onde definimos o tipo de atividades que iriam constituir o jogo
didático, o formato do jogo e as respetivas regras. Depois, procedemos à pesquisa e recolha de
materiais na internet que nos permitissem elaborar atividades passíveis de trabalhar as várias
subcomponentes da competência comunicativa, definidas por Celce-Murcia, em 2007.
Finalmente procedemos à elaboração do jogo didático intitulado “Un recorrido por España”,
com base em alguns materiais que encontramos na internet e na nossa criatividade.
Num segundo momento, elaboramos um teste que foi aplicado em contexto da sala de
aula. Antes da aplicação do jogo didático, entregamos a cada aluno um teste para aferirmos os
seus conhecimentos relativos aos conteúdos a trabalhar. Depois da realização do jogo,
entregamos novamente o mesmo teste aos alunos, para apurarmos a sua evolução e,
consequentemente, a eficácia dos jogos didáticos no desenvolvimento da competência
comunicativa do E/LE.
Num terceiro momento, elaboramos um inquérito para podermos apurar a satisfação
dos alunos em relação ao jogo, no que concerne ao papel motivador deste recurso, às
aprendizagens efetuadas, às habilidades desenvolvidas e à sua atitude durante o jogo.
Depois, num quarto momento, elaboramos um inquérito dirigido a professores de LE,
para sabermos se utilizam ou não os jogos didáticos na sala de aula, a regularidade com que o
fazem e os motivos da sua atuação.
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A seguir, procedemos ao envio dos inquéritos por correio eletrónico a vários
professores de LE, que lecionam nos ensinos básico e secundário. Dos inquéritos enviados
aos docentes, 30 foram respondidos e validados.
No cabeçalho de cada inquérito, constam algumas informações acerca da finalidade do
trabalho a realizar, dos objetivos do estudo assim como das instruções de preenchimento do
inquérito. Neste texto introdutório, pedimos aos inquiridos que respondam a todas as questões
com a máxima sinceridade. Informamo-los, ainda, sobre o anonimato e a confidencialidade
das informações por eles fornecidas.
Aquando da elaboração dos inquéritos, optamos por questões fechadas, para que a
informação recolhida não comportasse qualquer ambiguidade, e por questões semiabertas, por
darem aos inquiridos algumas possibilidades de resposta, mas deixando em aberto uma última
categoria.
Os dados obtidos foram tratados de modo estatístico e posteriormente analisados.

4.5.1. Descrição do estudo

Para a concretização deste estudo, elaboramos um jogo didático, intitulado “Un
recorrido por España”, com o intuito de desenvolver a competência comunicativa nos alunos
da turma alvo.

Figura 5 – Imagem representativa do jogo “Un recorrido por España”

O jogo é constituído por trinta perguntas. Cada grupo, na sua vez de jogar, tinha de
responder à pergunta associada ao número que lhe correspondia, recorrendo sempre, única e
62

exclusivamente, à língua espanhola, dispondo de um minuto para o fazer. Sempre que um
grupo não respondesse corretamente à questão, o grupo subsequente tinha a oportunidade de o
fazer, dispondo, para isso, apenas de dez segundos. Por cada resposta correta, cada grupo
somava um ponto; pelas respostas incorretas não ganhava nem perdia. Para promover a
concentração dos alunos, colocamos perguntas repetidas no jogo e informamos os alunos
disso. Assim, no que concerne às perguntas repetidas, por cada resposta correta cada grupo
somava dois pontos e por cada resposta incorreta era-lhes retirado um ponto. Consideramos
corretas apenas as respostas acertadas na totalidade. Com este jogo, pretendemos trabalhar
todas as destrezas (expressão oral, compreensão auditiva, compreensão leitora e expressão
escrita) e todas as habilidades que um falante tem de possuir para ser competente em termos
comunicativos, segundo o modelo de Celce-Murcia (competência discursiva, competência
linguística, competência formulaica, competência interacional, competência sociocultural e
competência estratégica), ao mesmo tempo que tentamos promover a concentração dos
discentes e motivá-los para o ensino de E/LE.
No final, os alunos pertencentes ao grupo vencedor foram recompensados com um
prémio simbólico: um diploma (apêndice C).

Figura 6 – Imagem representativa da atividade nº 1.

Com esta atividade, quisemos trabalhar as competências linguística, discursiva e
estratégica. Pretendemos, portanto, levar os alunos a trabalhar o léxico usado para dar
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indicações, selecionar, sequencializar e organizar as palavras e frases, com vista à obtenção de
um texto coeso e unificado, e encontrar estratégias para suprimir falhas no discurso.

Figura 7 – Imagem representativa da atividade nº 2.

Com esta atividade pretendemos desenvolver a competência linguística, trabalhando o
léxico relacionado com o vestuário.
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Figura 8 – Imagem representativa da atividade nº 3.

Enquanto procuravam corrigir os erros contidos no texto, os alunos estavam a
aperfeiçoar a ortografia e a consolidar / adquirir vocabulário. Com esta atividade procuramos,
portanto, desenvolver a competência linguística nos alunos. No entanto, também
consideramos que, enquanto leem, os alunos estão a interiorizar construções sintáticas que
lhes serão úteis na produção de futuros enunciados, pelo que ao realizar este exercício, os
alunos também estão a desenvolver a habilidade discursiva.
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Figura 9 – Imagem representativa da atividade nº 4.

Com esta atividade procuramos trabalhar a habilidade linguística.

Figura 10 – Imagem representativa da atividade nº 5.

66

O objetivo desta atividade é levar os alunos a encontrarem estratégias de comunicação
para suprimir falhas no discurso. No entanto, também serve para os levar a adquirir
vocabulário, pelo que, com esta atividade, se trabalham as competências estratégica e
linguística.

A atividade nº 6 é repetida, idêntica à atividade nº 3.

Figura 11 – Imagem representativa da atividade nº 7.

Esta atividade visa desenvolver a competência formulaica. O aluno é levado a
compreender e a produzir expressões idiomáticas.
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Figura 12 – Imagem representativa da atividade nº 8.

Com esta atividade, os alunos são levados a seleccionar, a sequencializar e a organizar
as palavras, para proferirem uma frase unificada, assim como a respeitar as regras
gramaticais, trabalhando, assim, as habilidades discursiva e linguística.

Figura 13 – Imagem representativa da atividade nº 9.

O objetivo desta atividade é levar os alunos a consolidar / adquirir vocabulário, pelo
que visa trabalhar a competência linguística.
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A atividade nº 10 é repetida, idêntica à atividade nº 1.

Figura 14 – Imagem representativa da atividade nº 11.

Com a realização deste exercício, os alunos trabalham o uso das preposições,
desenvolvendo a competência linguística.
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Figura 15 – Imagem representativa da atividade nº 12.

Pretendemos, com esta pergunta, levar os alunos a compreender o significado da
palavra “encantada”, tendo em conta o contexto em que o enunciado decorre. Visamos,
portanto, trabalhar a competência sociocultural.

A atividade nº 13 é repetida, idêntica à atividade nº 9.
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Figura 16 – Imagem representativa da atividade nº 14.

Com esta atividade procuramos levar os alunos a expressar mensagens de forma
apropriada ao contexto e às convenções sociais, desenvolvendo a habilidade sociocultural.

Figura 17 – Imagem representativa da atividade nº 15.

Ao conjugarem os verbos nos tempos adequados, os alunos estão a desenvolver a sua
habilidade linguística.
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Figura 18 – Imagem representativa da atividade nº 16.

Com esta atividade procuramos levar o aluno a perceber o que se costuma dizer em
Espanha quando alguém espirra, trabalhando, assim, a competência sociocultural.

Figura 19 – Imagem representativa da atividade nº 17.

Com este exercício, enquanto se trabalha as horas, pretendemos desenvolver a
habilidade linguística nos alunos.
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Figura 20 – Imagem representativa da atividade nº 18.

Pretendemos que os alunos, enquanto trabalham a compreensão auditiva, adquiram
conhecimentos sobre a cultura espanhola, desenvolvendo, portanto, a competência
sociocultural.

A atividade nº 19 é repetida, idêntica à atividade nº 11.
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Figura 21 – Imagem representativa da atividade nº 20.

Esta atividade visa levar os alunos a adequar o seu discurso ao contexto e às
convenções sociais, desenvolvendo, assim, a competência sociocultural.

Figura 22 – Imagem representativa da atividade nº 21.
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Com esta atividade procuramos trabalhar a compreensão leitora e o vocabulário
relacionado com as formas de pagamento, desenvolvendo assim a competência linguística nos
alunos. Consideramos também que, enquanto leem e interpretam os textos, estão a interiorizar
construções sintáticas corretas, que lhes irão permitir produzir enunciados organizados, pelo
que, com este exercício, os alunos estão também a desenvolver a competência discursiva.

A atividade nº 22 é repetida, idêntica à atividade nº 20.

Figura 23 – Imagem representativa da atividade nº 23.

Com esta atividade pretendemos levar os alunos a consolidar / adquirir vocabulário
relacionado com a alimentação, desenvolvendo assim a competência linguística.
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A atividade nº 24 é repetida, idêntica à atividade nº 8.

A atividade nº 25 é repetida, idêntica à atividade nº 17.

Figura 24 – Imagem representativa da atividade nº 26.

Com esta atividade pretendemos levar os alunos a consolidar / adquirir vocabulário
relacionado com a alimentação, desenvolvendo assim a competência linguística.
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Figura 25 – Imagem representativa da atividade nº 27.

Com esta atividade pretendemos levar os alunos a consolidar / adquirir vocabulário
relacionado com a família, desenvolvendo assim a competência linguística.

Figura 26 – Imagem representativa da atividade nº 28.
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Pretendemos que os alunos adquiram conhecimentos sobre a cultura espanhola,
desenvolvendo, portanto, a competência sociocultural.

Figura 27 – Imagem representativa da atividade nº 29.

Com esta atividade pretendemos levar os alunos a consolidar / adquirir vocabulário
relacionado com a alimentação, desenvolvendo assim a competência linguística.

Figura 28 – Imagem representativa da atividade nº 30.
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Enquanto trabalham a compreensão auditiva, os alunos desenvolvem a habilidade de
compreender atos de fala, pelo que desenvolvem a competência interacional.

No Modelo de Celce-Murcia (2007), a competência discursiva encontra-se numa
posição central, uma vez que o desenvolvimento de todas as outras competências implica o
desenvolvimento desta, isto é, contribui para que o falante seja capaz de proceder à seleção,
sequencialização e organização de palavras, estruturas, frases e enunciados com vista à
obtenção de um texto unificado. Por isso, consideramos que todas as atividades do jogo
didático por nós elaborado, sem exceção, contribuem para desenvolver nos alunos a
competência discursiva.
Na elaboração deste jogo, tivemos o cuidado de propor atividades variadas, para que,
enquanto jogassem, os alunos pudessem trabalhar as várias competências necessárias que um
falante necessita de ter para ser proficiente em termos comunicativos. Escolhemos desenhos
atrativos e cores chamativas, com o intuito de despertar o interesse dos alunos e de os motivar
para o jogo.
A escolha do jogo didático como recurso e estratégia educativa prende-se com a
necessidade de acompanhar a evolução pedagógica iniciada há quase meio século. Apesar de
já ter passado tanto tempo desde os primeiros estudos no âmbito da língua como ferramenta
para a comunicação, atualmente muitos docentes ainda ensinam a língua como sendo um
conjunto sistémico de estruturas, privilegiando os exercícios gramaticais e de vocabulário e
desprezando as atividades reais, em que a utilização da LE dentro da sala de aula é uma
condição sine qua non, como são exemplos os jogos didáticos.
Com este jogo pretendemos, portanto, proporcionar aos alunos conhecimentos e
promover o desenvolvimento das habilidades que lhes permitem adquirir competência
comunicativa em termos linguísticos e culturais, pois só assim, com todas estas competências
desenvolvidas, poderão usar a língua efetivamente e adequá-la aos diferentes contextos. Com
este trabalho mostramos que, através dos jogos didáticos, se podem desenvolver todas as
habilidades comunicativas e não apenas a linguística, competência privilegiada na grande
maioria dos jogos didáticos elaborados pelas editoras.
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PARTE IV
Apresentação e Análise dos Resultados
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Capítulo 5

Desenvolvemos uma investigação empírica baseada na realização de dois testes
aplicados a alunos nas aulas de espanhol LE, realizados antes e depois da participação no jogo
didático, e na distribuição de inquéritos aos respetivos alunos e a professores de LE. Tendo
por base o que expusemos na Parte I deste trabalho, tentamos responder às questões de partida
referidas na página 10.
O nosso estudo de investigação termina com a apresentação, análise e interpretação
dos resultados, complementados com a elaboração e apresentação das conclusões. Os dados
são analisados em termos quantitativos, através da estatística descritiva. Começamos, então,
por descrever e sistematizar os resultados e as informações recolhidas, através de gráficos e
tabelas, a fim de realizar a sua análise e interpretação.

5.1. Apresentação e análise dos resultados obtidos através da investigação

5.1.1. Apresentação dos resultados obtidos a partir das respostas dadas
pelos alunos às perguntas da parte I do questionário I (apêndice D).

Dos 18 alunos inquiridos, todos (100%) aceitaram participar neste estudo.
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Quadro 1 – Caracterização dos fatores pessoais dos alunos

Variáveis
Género

Idade

Categorias
Feminino
Masculino
12
13
14
15

N
5
13
5
10
2
1

%
28
72
27,7
55,5
11,1
5,5

Estatística
Classe modal: masculino
Média ................................ 12,9
Mediana ............................ 13
Moda ................................. 13
Mínimo.............................. 12
Máximo............................. 15

Como podemos constatar através da leitura do gráfico, de um universo de 18 alunos
inquiridos, 13 (72%) pertencem ao sexo masculino e 5 (28%) ao feminino.
A idade média dos discentes que aceitaram participar neste estudo é de 12,9 anos,
sendo a idade mínima de 12 anos e a máxima de 15. Metade dos alunos (50%) têm idade igual
ou inferior a 13 anos e os restantes (50%), igual ou superior, sendo a mediana de 13. A idade
que se repete mais vezes é 13.

14
12
10

Introvertido

8

estrovertido

6
4
2
0

Gráfico 1 – Perceção dos alunos acerca da sua personalidade.

De um universo de 18 alunos inquiridos, 14 (78%) consideram-se extrovertidos, os
restantes (22%) julgam-se introvertidos.
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5.1.2. Apresentação dos resultados obtidos a partir das respostas dadas
pelos alunos ao teste realizado antes e depois do jogo (apêndice E).

18
16
14
12
Corretamente

10

Incorretamente

8

Não respondeu

6
4
2
0
Teste 1

Teste 2

Gráfico 2 - Respostas dadas à pergunta: “¿En qué texto se usa la palabra “encantada”
adecuadamente?”

Relativamente à primeira questão, antes da realização do jogo didático, 14 alunos
(77,7%) responderam corretamente à questão, 3 (16,6%) não responderam e 1 (5,5%) referiu
incorrectamente a resposta A.
Depois da participação no jogo, todos os alunos responderam corretamente à questão,
à exceção de 1 (5,5%), que não respondeu.
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Gráfico 3 - Respostas dadas à pregunta: “¿Qué dice un español cuándo alguien estornuda?”

Podemos constatar que antes da realização do jogo a maioria dos alunos não
respondeu à segunda pergunta (61,1%), 4 responderam incorretamente (22,2%) e apenas 3
discentes (16,6%) deram uma resposta correta.
Depois da realização do jogo didático, a maioria dos alunos (50%) respondeu
corretamente à questão, 6 (33,3%) não responderam e 3 (16,6%) responderam incorretamente.

Quadro 2 – Respostas dadas à pergunta:“¿Qué significan los modismos…?”

Modismos significados
“Ser un pulpo” – Que
toca mucho a otras
personas
“Ser un empollón” – Ser
estudioso
“Ser un gallina” –
Hombre cobarde
“Matar el gusanillo” Comer algo por la
mañana

1º teste
Correto Incorreto

2º teste
Não
Não
Correto Incorreto
Respondeu
Respondeu

12

6

0

13

5

0

14

4

0

13

5

0

14

4

0

18

0

0

16

2

0

17

1

0
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Quadro 3 – Respostas dadas à pergunta: “Pon los nombres”.

1º teste

2º teste

Nomes
A. Plátano
B. Fresa
C. Piña
D. Melocotón
E. Granada

Correto

Incorreto

14
14
14
11
8

3
3
3
5
9

Não
Não
Correto Incorreto
Respondeu
Respondeu
1
18
0
0
1
18
0
0
1
18
0
0
2
17
1
0
1
18
0
0

12
10
8

Corretamente
Incorretamente

6

Não respondeu
4
2
0
Teste 1

Teste 2

Gráfico 4 - Respostas dadas à pergunta:“¿Qué hora es?”

Antes da realização do jogo, a maioria dos alunos (61,1%) respondeu incorretamente à
questão, os restantes (50%) escreveram corretamente a hora que consta na imagem, à exceção
de 1 (5,5%) que não respondeu.
Depois da participação no jogo, a maioria dos alunos (61,1%) respondeu corretamente
à questão; os restantes (38,8%) responderam incorretamente.
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Gráfico 5 - Respostas dadas à pergunta: “Elige la opción correcta”.

Os resultados dos testes provam que a maioria dos alunos identificou a resposta
correta. Antes da participação no jogo, 11 alunos (61,1%) responderam corretamente à
questão, 6 (33,3-%) selecionaram a resposta incorreta e 1 (5,5%) não respondeu.
Depois do jogo, 14 discentes (77,7%) deram uma resposta correta, 3 (16,6%)
escolheram erroneamente a resposta b) e 1 (5,5%) não respondeu.
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Gráfico 6 - Respostas dadas à pergunta:“¿Qué es una maleta?”
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Os resultados provam que a maioria dos alunos conseguiu dar uma definição correta
da palavra “maleta”. Antes da participação no jogo, 9 alunos (50%) apresentaram uma
definição correta da palavra, 5 discentes (27,7%) explicaram-se mal, embora conhecessem o
que significa a palavra, os restantes (22,2%) não responderam.
Depois da realização do jogo, 15 alunos (83,3%) apresentaram uma definição correta
do vocábulo “maleta”, 2 (11,1%) não se fizeram entender devidamente e 1 discente (5,5%)
não apresentou qualquer definição.
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Gráfico 7 - Respostas dadas à pergunta: “¿Dónde compras los embutidos?”

Antes da realização do jogo, a maioria dos alunos (88,8%) não respondeu à questão; 1
discente (5,5%) respondeu corretamente à questão e outro (5,5%) deu uma resposta incorreta.
Depois do jogo, 10 discentes (55,5%) não apresentaram qualquer resposta, 6 (33,3%)
mostraram que sabiam o nome do comércio onde se compram embutidos e 2 (11,1%) deram
uma resposta incorreta.
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5.1.3. Apresentação dos resultados obtidos a partir das respostas dadas
pelos alunos às perguntas da parte II do questionário I (apêndice D).

Quadro 4 – Perceção dos alunos acerca da sua atitude durante o jogo.

Muito Pouco
Pouco
Médio
Muito
Bastante
Muito Pouco

Senti-me cómodo/a enquanto jogava.

O medo de errar impediu-me de participar.

Diverti-me.

Pouco
Médio
Muito
Bastante
Muito Pouco
Pouco
Médio
Muito
Bastante
Muito Pouco
Pouco
Médio
Muito
Bastante

Respeitei as regras do jogo.

Estive atento/a às respostas dadas para não errar as
perguntas repetidas.

Mantive um espírito competitivo

Muito Pouco
Pouco
Médio
Muito
Bastante
Muito Pouco
Pouco
Médio
Muito
Bastante

n
3
0
2
6
7
1
0
6
2
0
0
0
0
3
5
1
0
0
0
1
7
1
0
0
0
2
9
7
0
0
5
4
9

%
17%
0%
11%
33%
39%
56%
33%
11%
0%
0%
0%
0%
17%
28%
56%
0%
0%
6%
39%
56%
0%
0%
11%
50%
39%
0%
0%
28%
22%
50%

Da leitura da tabela, concluímos que a maioria dos alunos (39%) sentiu-se bastante
cómoda enquanto jogava e 6 (33%) sentiram-se muito cómodos; 3 discentes (17%) referiram
que se sentiram muito pouco cómodos aquando da realização do jogo e os restantes (11%)
selecionaram a opção “médio”.
Verificamos que 10 alunos (56%) responderam que o medo de errar os impediu
“muito pouco” de participar; 6 (33%) referiram que os impediu “pouco” e os restantes (11%)
escolheram a opção “médio”.
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Constatamos que todos os alunos se divertiram enquanto jogavam. A maioria (56%)
considera que se divertiu bastante; 5 (28%) julgam que se divertiram muito e os restantes
(17%) escolheram a opção “médio”.
56% dos alunos que participaram neste estudo respeitou bastante as regras do jogo;
39% respeitou-as muito e os restantes (6%) fizeram-no de uma forma mediana.
Constatamos que a maioria dos alunos (50%) esteve muito atento às respostas dadas
durante o jogo para não errar as eventuais perguntas repetidas; 7 discentes (39%) estiveram
bastante atentos e os restantes (11%) atentaram às respostas dadas de uma forma mediana.
Verificamos também que, de um universo de 18 discentes inquiridos, 9 (50%)
mantiveram um espírito bastante competitivo, 5 (28%) consideram que mantiveram um
espírito medianamente competitivo e 4 (22%) muito competitivo.

Quadro 5 – Perceção dos alunos acerca das aprendizagens efetuadas durante o jogo.

Trabalhei as quatro destrezas (compreensão
auditiva, expressão oral, compreensão leitora e
expressão escrita).

Adquiri conhecimentos sobre a geografia e a cultura
de Espanha.

Aprendi vocabulário novo.
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n
15

%
83%

0

0%

2
0

11%
0%

1

6%

Definitivamente
Sim
Provavelmente
Sim
Indeciso
Provavelmente
Não
Definitivamente
Não

15

83%

2

11%

1
0

6%
0%

0

0%

Definitivamente
Sim
Provavelmente
Sim
Indeciso
Provavelmente
Não
Definitivamente
Não

16

88%

0

0%

1
0

6%
0%

1

6%

Definitivamente
Sim
Provavelmente
Sim
Indeciso
Provavelmente
Não
Definitivamente
Não

Aprendi expressões idiomáticas novas.

Consolidei conteúdos gramaticais anteriormente
estudados.

Adquiri estratégias para compensar falhas no
discurso.

Pratiquei a pronúncia.

Aperfeiçoei a ortografia.

Aprendi a utilizar corretamente algumas palavras.
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Definitivamente
Sim
Provavelmente
Sim
Indeciso
Provavelmente
Não
Definitivamente
Não
Definitivamente
Sim
Provavelmente
Sim
Indeciso
Provavelmente
Não
Definitivamente
Não
Definitivamente
Sim
Provavelmente
Sim
Indeciso
Provavelmente
Não
Definitivamente
Não
Definitivamente
Sim
Provavelmente
Sim
Indeciso
Provavelmente
Não
Definitivamente
Não
Definitivamente
Sim
Provavelmente
Sim
Indeciso
Provavelmente
Não
Definitivamente
Não
Definitivamente
Sim
Provavelmente
Sim
Indeciso
Provavelmente
Não
Definitivamente

9

50%

4

22%

3
2

17%
11%

0

0%

13

72%

2

11%

2
1

11%
6%

0

0%

12

67%

3

17%

2
0

11%
0%

1

6%

13

72%

1

6%

3
0

17%
0%

1

6%

10

56%

2

11%

4
2

22%
11%

0

0%

13

72%

0

0%

3
2

17%
11%

0

0%

Aprendi a adequar o meu discurso ao contexto.

Não
Definitivamente
Sim
Provavelmente
Sim
Indeciso
Provavelmente
Não
Definitivamente
Não

13

72%

1

6%

3
0

17%
0%

1

6%

Constatamos que a grande maioria dos alunos considera que trabalharam as quatro
destrezas enquanto jogavam. 15 (83%) assinalaram a opção “definitivamente sim”, 2 (11%)
mostraram-se indecisos e apenas 1 (6%) respondeu “definitivamente não”.
Verificamos que a maioria dos alunos (83%) não tem dúvidas de que o jogo lhes
permitiu adquirir conhecimentos sobre a cultura de Espanha, 2 (11%) consideram que
provavelmente lhes proporcionou os referidos conhecimentos e 1 (6%) mostrou-se indeciso.
Todos os alunos estão certos de que aprenderam vocabulário novo enquanto jogavam,
exceto 2, sendo que 1 (6%) está indeciso e o outro (6%) considera que não.
Constatamos que maioria dos alunos aprendeu expressões idiomáticas novas enquanto
jogava: 9 (50%) escolheram a opção “definitivamente sim” e 4 (22%) “provavelmente sim”; 3
alunos (17%) mostraram-se indecisos e apenas 2 (11%) consideram que provavelmente não
adquiriram este tipo de conhecimentos.
A maioria dos discentes (72%) está certa de que o jogo serviu para consolidar
conteúdos gramaticais anteriormente estudados; 2 (11%) consideram que provavelmente sim;
2 (11%) estão indecisos e 1 (6%) pensa que enquanto jogava provavelmente não consolidou
conteúdos gramaticais estudados em aulas anteriores.
Verificamos que a maioria dos alunos (67%) não tem dúvidas de que, enquanto
jogava, adquiriu estratégias para compensar falhas no discurso; 3 (17%) discentes consideram
que provavelmente sim, 2 (11%) estão indecisos e apenas 1 (6%) está certo de que não.
A esmagadora maioria dos alunos que participaram neste estudo praticou a pronúncia
durante o jogo: 13 (72%) escolheu a opção “definitivamente sim” e 1 (6%) respondeu
“provavelmente sim”; 3 alunos (17%) mostraram-se indecisos e apenas 1 (6%) assinalou a
opção “definitivamente não”.
De um universo de 18 alunos inquiridos, 10 (56%) não tem dúvidas de que
aperfeiçoaram a ortografia; 4 (22%) mostraram-se indecisos; 2 (11%) pensam que o jogo
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provavelmente lhes permitiu trabalhar a ortografia e 2 (11%) consideram que provavelmente
não.
Verificamos que a maioria dos alunos aprendeu a usar corretamente algumas palavras
enquanto jogava; 3 (17%) estão indecisos e 2 (11%) consideram que provavelmente não
aprenderam.
Constatamos ainda que a maioria dos alunos considera que aprendeu a adequar o seu
discurso ao contexto, dos quais 72% escolheu a opção “definitivamente sim” e 1 (6%) a opção
“provavelmente sim”; 3 alunos (17%) mostraram-se indecisos e 1 (6%) respondeu
“definitivamente não”.
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Gráfico 8 - Respostas dadas à pergunta: “Gostarias de repetir a experiência?”

Segundo a análise do gráfico, observamos que 10 dos 18 alunos inquiridos (56%)
manifestam o interesse de futuramente repetir esta experiência muitas vezes; 6 (33%)
demonstram que gostavam de jogar em todas as aulas e 2 (11%) querem fazê-lo apenas às
vezes.
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Gráfico 9 - Respostas dadas à pergunta: “Gostarias de realizar outros jogos nas aulas de
espanhol?”

Todos os alunos, sem exceção, gostariam de realizar outros jogos nas aulas de
espanhol.

16
Jogos de papéis
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Quem quer ser Milionário
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Jogos de pistas
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Bingo

8

Leilão de Erros

6

Palavras Cruzadas
Sopa de letras

4

Outro (Forca)

2
0

Gráfico 10 – Jogos que os alunos gostariam de realizar nas aulas de LE.

A última pergunta ajuda-nos a perceber quais os jogos preferidos dos alunos. O jogo
em que futuramente mais alunos gostavam de participar é “Quem Quer Ser Milionário”,
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assinalado por 15 discentes (22%), seguido de “Bingo” (15%), “Jogos de papéis” (13%),
“Sopa de Letras”, (12%), “Jogos de Pistas” (10%), e “Palavras Cruzadas” (9%). O jogo
“Leilão de Erros” foi o menos seleccionado, tendo sido assinalado por apenas 2 discentes
(3%). Um aluno (1%) acrescentou que gostava de jogar ao “Jogo da Forca”. Realçamos que,
apesar das variações, todos os jogos nomeados foram assinalados por mais de um aluno,
exceptuando o “Jogo da Forca”, que foi referido por apenas um discente em “Outros”.

5.1.4. Apresentação dos resultados obtidos a partir das respostas dadas pelos
professores ao questionário II (apêndice F).

A totalidade dos discentes inquiridos (100%) aceitou participar neste estudo.

Quadro 6 – Caracterização dos fatores pessoais dos docentes.

Variáveis
Género

Idade

Categorias
Feminino
Masculino
30
31
33
34
35
36
37
41
42
44
45
46
47
51
55

N
24
6
1
1
2
3
5
3
1
1
3
3
3
1
1
1
1

%
80
20

Estatística
Classe modal: Feminino

Média ................................ 39,4
Mediana ............................ 36,5
Moda ................................. 35
Mínimo.............................. 30
Máximo............................. 55

Como podemos ver pela leitura da tabela, dos professores inquiridos, 24 (80%)
pertencem ao sexo feminino e 6 (20%) ao masculino, sendo a classe modal o género
feminino.
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A idade média dos docentes que aceitaram participar neste estudo é de 39,4 anos,
sendo a idade mínima de 30 e a máxima de 55 anos. Metade dos inquiridos (50%) tem idade
inferior a 36,5 anos e os restantes (50%), superior, sendo a mediana de 36,5. A idade que se
repete mais vezes é 35.

Quadro 7 – Caracterização dos fatores profissionais dos docentes.

Variáveis

Categorias
Professor(a)
contratado(a)
Professor(a) do Quadro
Situação
de Escola /
profissional
Agrupamento
Professor(a) do Quadro
de Zona Pedagógica
3
5
6
7
8
9
10
12
13
Tempo de
Serviço
14
15
18
20
22
23
25
28
30

N
8

%
60

9

30

3

10

1
3
4
5
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1

Estatística

Média .......................... 12,8
Mediana....................... 9,5
Moda ........................... 7
Mínimo........................ 3
Máximo ....................... 30

De um universo de 25 professores inquiridos, 18 (60%) são contratados, 9 (30%)
pertencem ao Quadro de Escola/Agrupamento e 3 (10%) ao Quadro de Zona Pedagógica.
O professor que leciona há mais tempo tem 30 anos de serviço e o que leciona há
menos tempo possui 3 anos de serviço, sendo a média de 12,8 anos. A mediana é de 9,5 anos.
O número que se repete mais vezes é 7.
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Gráfico 11 – Caracterização das habilitações académicas dos docentes.

A maioria dos professores inquiridos (53%) possui uma licenciatura, 11 (37%) são
mestres e 3 (10%) doutorados, sendo a classe modal a licenciatura.
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Gráfico 12 – Realização de formação na área dos jogos didáticos.

Constatamos que a maioria dos docentes inquiridos (67%) não teve formação na área
dos jogos didáticos.
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Gráfico 13 – Motivos pelos quais os docentes realizaram formação na área dos jogos didáticos.

De um universo de 10 docentes que efetuaram formação na área dos jogos didáticos, 4
(40%) fizeram-no com vista a um melhor desempenho profissional, 3 (30%) pretendiam obter
créditos para obterem melhores resultados na avaliação de desempenho, 2 (20%) efetuaram
formação nesta área por interesse pessoal e 1 (10%) não respondeu devidamente à pergunta.
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Gráfico 14 – Motivos pelos quais os docentes não efetuaram formação extracurricular na área
dos jogos didáticos.
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Dos 20 professores que não efetuaram formação extracurricular na área dos jogos
didáticos, 14 (70%) não tiveram oportunidade de o fazer, 5 (25%) consideram que não
sentiram necessidade e 1 (5%) respondeu que nunca efetuou formação na área dos jogos
didáticos porque nunca foi disponibilizada pelos centros de formação.
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Gráfico 15 – Recursos pedagógicos utilizados pelos docentes nas aulas de LE.

Pela leitura do gráfico, constatamos que o recurso mais utilizado pelos docentes nas
aulas de LE é o manual, tendo sido assinalado por 28 professores (25%), seguido de vídeos,
material selecionado por 26 docentes (23%), canções (18%), apresentações em
PowerPoint/Prezi (16%), jogos (13%), cartazes (4%) e, em menor número, o quadro
interativo, acrescentado por 1 docente (1%) em “Outros”. Realçamos que, apesar das
variações, todos os recursos nomeados foram assinalados por, pelo menos, um docente.
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Gráfico 16 – Utilização de jogos didáticos nas aulas de LE.

Constatamos que a esmagadora maioria dos docentes inquiridos (83%) recorrem aos
jogos didáticos nas aulas de LE.
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Gráfico 17 – Motivos pelos quais os docentes não utilizam os jogos didáticos nas aulas de LE.
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Verificamos que 44% dos docentes que não recorrem aos jogos didáticos nas aulas de
LE justifica o seu procedimento com a falta de tempo, resultante da grande extensão dos
programas; 22% não o faz pelo facto de os jogos didáticos despenderem de muito tempo na
sua preparação; 22% considera que fomentam a indisciplina e os restantes (11%) também não
recorrem aos jogos nas aulas de LE porque a escola onde lecionam não dispõe de
recursos/infraestruturas necessários à sua aplicação.

Raramente

Às vezes

Frequentemente

Sempre

16

5

4

0

Gráfico 18 – Frequência com que os docentes recorrem aos jogos didáticos nas aulas de LE.

De um universo de 25 professores que recorrem aos jogos didáticos nas aulas de LE,
16 (64%) afirmam que recorrem aos jogos “às vezes”, 5 (20%) usam-nos com frequência e 4
(16%) raramente.
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Gráfico 19 – Motivos pelos quais os docentes recorrem aos jogos didáticos nas aulas de LE.

Pela leitura do gráfico, constatamos que os docentes recorrem aos jogos didáticos na
sala de aula para motivar os alunos para o ensino de LE (29%), para rever/consolidar
conteúdos lecionados (24%), para celebrar alguma efeméride (17%) e para ocupar “momentos
mortos” na aula (13%). Embora em menor número, os docentes também recorrem aos jogos
didáticos para introduzir um conteúdo programático novo (8%), para promover a autoestima,
a autorregulação e a socialização dos alunos (8%) assim como para compensar os alunos pelo
seu bom comportamento em aulas anteriores (1%).
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Gráfico 20 – Tipos de jogos que os docentes privilegiam nas aulas de LE.
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Verificamos que os jogos a que os docentes recorrem mais nas aulas de LE são os
jogos de palavras, como a “Sopa de letras” e as “Palavras cruzadas”, opção assinalada por
29% dos docentes, seguidos de jogos de papéis (28%), de jogos de perguntas, como “Quem
Quer Ser Milionário?” (26%), de jogos de mesa, como “Quem é Quem?” (9%), e de jogos de
pistas (7%). 1 docente (2%) acrescentou que costuma recorrer aos jogos interativos.
Realçamos que, apesar das variações, todos os jogos nomeados foram assinalados por mais de
um docente, excetuando os jogos interativos que foram referidos por apenas um docente em
“Outros”.
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Gráfico 21 – Origem dos jogos utilizados pelos docentes nas aulas de LE.

Pela leitura do gráfico, constatamos que a maioria dos docentes (76%), aquando da
aplicação de jogos didáticos, recorre a material produzido por si e 24% utiliza o material
fornecido pelas editoras.
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Gráfico 22 - Respostas dadas à pergunta: “Os jogos didáticos promovem a aquisição do léxico?”

A maioria dos docentes considera que os jogos didáticos promovem o
desenvolvimento/aquisição de léxico: 15 (50%) selecionaram a opção “Bastante”, 12 (40%)
assinalaram “Muito” e 2 (7%) selecionaram a opção “Médio”. Apenas 1 (3%) considera que
os jogos didáticos promovem “Muito pouco” a aquisição de léxico.
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Quando questionados sobre a importância dos jogos didáticos no desenvolvimento de
conteúdos gramaticais, 12 (40%) dos docentes inquiridos escolheram a opção “Muito”, 9
(30%) assinalaram “Bastante”, 8 (27%) selecionaram a opção “Médio” e apenas 1 (3%) optou
por “Muito Pouco”.
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desenvolvimento/aquisição da habilidade de recorrer a estratégias para superar falhas no discurso?”

Relativamente à importância dos jogos didáticos na aquisição de habilidades que
permitem superar falhas no discurso, 13 (52%) dos professores inquiridos escolheram a opção
“Médio”, 12 (40%) assinalaram “Muito”, 3 (10%) escolheram a opção “Bastante”, 1 (3%)
optou por “Pouco” e 1 (3%) por “Muito Pouco”.
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sociocultural em que decorre?”

Constatamos que, de um universo de 30 docentes, 14 (47%) consideram que os jogos
didáticos promovem muito a habilidade de interpretar e adequar o discurso ao contexto
sociocultural em que decorre, 12 (40%) consideram que os jogos didáticos promovem o
desenvolvimento/aquisição desta habilidade de uma forma mediana, segundo 2 (7%),
desenvolve pouco, na opinião de 1 (3%) desenvolve Bastante e na de 1 (3%) Muito pouco.
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No que concerne à importância dos jogos didáticos no desenvolvimento/aquisição da
habilidade de produzir enunciados coesos e unificados, 13 (43%) dos docentes inquiridos
consideram que os jogos promovem o desenvolvimento/aquisição desta habilidade de uma
forma

mediana,

12

(40%)

pensam

que

contribuem

muito

para

o

seu

desenvolvimento/aquisição, 2 (7%) consideram que os jogos são bastante importantes para o
desenvolvimento/aquisição da referida habilidade, 2 (7%) escolheram a opção “Pouco” e 1
(1%) “Muito Pouco”.
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Pela leitura do gráfico constatamos que 12 docentes (48%) consideram que os jogos
didáticos promovem muito o desenvolvimento/aquisição da habilidade de compreender e
produzir expressões idiomáticas, 11 (37%) consideram que este recurso desenvolve esta
habilidade de uma forma mediana e 4 (13%) pensam que contribuem bastante para o seu
desenvolvimento/aquisição. Dos restantes docentes, 2 (7%) escolheram a opção “Pouco” e 1
(3%) optou por “Muito Pouco”.
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Gráfico 28 - Respostas dadas à pergunta: “Os jogos didáticos promovem o desenvolvimento da
compreensão leitora?”
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Quando questionados sobre a importância dos jogos didáticos no desenvolvimento da
compreensão leitora, 12 docentes (40%) responderam “Médio”, 9 (30%) assinalaram
“Muito”, 5 (17%) selecionaram a opção “Bastante”, 3 (10%) optaram por “Pouco” e 1 (3%)
por “Muito Pouco”.
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Gráfico 29 - Respostas dadas à pergunta: “Os jogos didáticos promovem o desenvolvimento da
compreensão auditiva?”

No que concerne à importância dos jogos didáticos no desenvolvimento da
compreensão auditiva, a maioria dos docentes inquiridos considera que os jogos didáticos
assumem um papel de relevo no desenvolvimento desta destreza: 13 (43%) escolheram a
opção “Bastante”, 10 (33%) assinalaram “Muito” e 5 (17%) “Médio”. 1 (3%) assinalou a
opção “Pouco” e outro (3%) “Muito Pouco”.
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Gráfico 30 - Respostas dadas à pergunta: “Os jogos didáticos promovem o desenvolvimento da
expressão oral?”

No que diz respeito à expressão oral, a maioria dos docentes inquiridos considera que
os jogos didáticos têm um papel importante no desenvolvimento desta destreza: 12 (40%)
escolheram a opção “Bastante”, 12 (40%) assinalaram “Muito”, 4 (13%) optaram por
“Médio”, 1 (3%) por “Pouco” e 1 (3%) por “Muito Pouco”.
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Gráfico 31 - Respostas dadas à pergunta: “Os jogos didáticos promovem o desenvolvimento da
expressão escrita?”
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Relativamente à expressão escrita, 13 docentes (45%) consideram que os jogos
didáticos desenvolvem esta destreza de uma forma mediana, 11 (37%) pensam que a
desenvolvem muito, 4 (13%) consideram que promovem bastante o seu desenvolvimento, 1
(3%) acredita que este recurso desenvolve pouco a expressão escrita e 1 (3%) é da opinião de
que a desenvolve muito pouco.
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Gráfico 32 - Respostas dadas à pergunta: “Os jogos didáticos promovem o desenvolvimento da
capacidade de socialização?”

Constatamos que, de um universo de 30 docentes, 13 (43%) consideram que os jogos
didáticos contribuem bastante para o desenvolvimento da capacidade de socialização dos
alunos,11 (37%) pensam que têm um papel muito importante no seu desenvolvimento, 5
(17%) consideram que desenvolvem esta capacidade de uma forma mediana e 1 (3%) é da
opinião de que os jogos didáticos promovem muito pouco o desenvolvimento da referida
capacidade.
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Gráfico 33 - Respostas dadas à pergunta: “Os jogos didáticos promovem o autocontrolo?”

Quando questionados sobre a importância dos jogos didáticos no desenvolvimento do
autocontrolo dos alunos, 13 (43%) dos docentes inquiridos responderam “Muito”, 9 (30%)
assinalaram a opção “Médio”, 7 (23%) optaram por “Bastante” e 1 (3%) selecionou “Muito
Pouco”.
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Gráfico 34 - Respostas dadas à pergunta: “Os jogos didáticos promovem o desenvolvimento da
capacidade de resolver problemas?”
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Constatamos que a maioria dos docentes inquiridos (50%) considera que os jogos
didáticos contribuem muito para o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas, 7
(23%) consideram que os jogos didáticos desenvolvem esta competência de uma forma
mediana, 6 (20%) pensam que este recurso desenvolve bastante a capacidade de resolver
problemas, 1 (3%) é da opinião de que os jogos didáticos desenvolvem pouco esta capacidade
e 1 (3%) crê que a desenvolve muito pouco.
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Gráfico 35 - Respostas dadas à pergunta: “Os jogos didáticos promovem o desenvolvimento da
autoestima?”

Como depreendemos da leitura do gráfico, a maioria dos docentes considera que os
jogos didáticos promovem o desenvolvimento da autoestima dos alunos: 15 (50%)
escolheram a opção “Muito”, 9 (30%) optaram por “Médio” e 3 (10%) assinalaram
“Bastante”. Apenas 2 (7%) selecionaram “Pouco” e 1 (3%) “Muito Pouco”.
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Gráfico 36 - Respostas dadas à pergunta: “Os jogos didáticos promovem o aperfeiçoamento da
caligrafia?”

Quando questionados sobre o papel dos jogos didáticos no aperfeiçoamento da
caligrafia, a maioria dos docentes inquiridos (57%) respondeu que os jogos didáticos
contribuem de uma forma mediana para o aperfeiçoamento da caligrafia, 6 (20%) escolheram
a opção “Muito Pouco”, 5 (17%) assinalaram “Pouco” e 2 (7%) optaram por “Muito”.
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Gráfico 37 - Respostas dadas à pergunta: “Os jogos didáticos promovem o aperfeiçoamento da
ortografia?”
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Pela leitura do gráfico, verificamos que 11 docentes (37%) são da opinião de que os
jogos didáticos promovem o desenvolvimento da ortografia de forma mediana, 10 (33%)
consideram que este recurso contribui muito para o seu aperfeiçoamento e 5 (17%) acreditam
que os jogos didáticos ajudam a aperfeiçoar bastante a ortografia. Dos restantes docentes, 2
(7%) consideram que os jogos didáticos ajudam a melhorar pouco a ortografia e 2 (7%)
acreditam que contribuem muito pouco para o seu aperfeiçoamento.
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Gráfico 38 - Respostas dadas à pergunta: “Os jogos didáticos promovem a aquisição de
conhecimentos culturais?”

Quando questionados sobre o papel dos jogos didáticos na aquisição de conhecimentos
culturais, 13 docentes (43%) selecionaram a opção “Muito”, 12 (40%) assinalaram
“Bastante”, 4 (13%) escolheram a opção “Médio” e 1 (3%) “Muito Pouco”.
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Gráfico 39 - Respostas dadas à pergunta: “Os jogos didáticos promovem o desenvolvimento da
criatividade?”

Constatamos que a maioria dos docentes inquiridos considera que os jogos didáticos
contribuem para o desenvolvimento da criatividade: 12 professores (40%) acreditam que os
jogos didáticos desenvolvem muito a criatividade, 8 (27%) consideram que este recurso tem
um papel bastante importante no desenvolvimento desta capacidade e 7 (23%) são da opinião
de que os jogos didáticos aumentam a criatividade dos alunos de forma mediana. Apenas 2
docentes (7%) consideram que os jogos didáticos desenvolvem muito pouco a criatividade e 1
(3%) acredita que a desenvolvem pouco.
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Gráfico 40 - Respostas dadas à pergunta: “Os jogos didáticos promovem o desenvolvimento da
concentração?”
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Pela leitura do gráfico, constatamos que a maioria dos docentes considera que os jogos
didáticos promovem a concentração dos alunos: para 12 professores (40%) promovem
bastante, segundo 10 (33%) ajudam muito a desenvolver a concentração dos alunos e para 7
(23%) promovem a concentração de forma mediana. Apenas 1 (3%) é da opinião de que este
recurso fomenta muito pouco a concentração dos alunos.
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Gráfico 41 - Respostas dadas à pergunta: “Os jogos didáticos promovem o desenvolvimento da
inteligência?”

Segundo a opinião de 10 professores inquiridos (33%), os jogos didáticos promovem o
desenvolvimento da inteligência dos alunos de forma mediana, para 8 (27%), este recurso
contribui muito para o desenvolvimento do QI e para 7 (23%), contribui bastante; 4 docentes
(13%) acreditam que os jogos didáticos desenvolvem muito pouco a inteligência e 1 (3%)
considera que a desenvolvem pouco.
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Gráfico 42 - Respostas dadas à pergunta: “Os jogos didáticos promovem o desenvolvimento do
raciocínio?”
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Quando questionados sobre a importância dos jogos didáticos no desenvolvimento do
raciocínio dos alunos, a maioria dos professores inquiridos (50%) escolheu a opção
“Bastante”, 9 (30%) assinalaram “Muito”, 4 (13%) selecionaram a opção “Médio” e os
restantes 2 (6%) escolheram em igual número as opções “Pouco” e “Muito Pouco”.

5.1.5. Análise dos resultados

Este estudo teve como principais objetivos analisar a eficácia do recurso aos jogos
didáticos no desenvolvimento da competência comunicativa nas aulas de LE, especificamente
nas aulas de espanhol, conhecer o grau de satisfação dos alunos em relação aos jogos, no que
concerne às aprendizagens efectuadas, à motivação e à sua atitude face ao jogo, averiguar se
os docentes recorrem à utilização deste recurso na sala de aula, apurar a regularidade com que
o fazem e perceber os motivos da sua atuação. Para isso, tentamos responder às questões de
partida que foram colocadas no início da investigação (página10).
Constatamos que os alunos aderiram ao jogo didático “Un recorrido por España” de
forma bastante positiva, demonstrando um grande poder de concentração e um grande
interesse em participar e em repetir a experiência.
Pela análise das respostas dadas aos testes realizados antes e depois da participação no
jogo (apêndice D), averiguamos que há uma grande melhoria dos resultados obtidos no teste
B, verificando-se um grande aumento dos conhecimentos adquiridos e uma notável
progressão das habilidades desenvolvidas. Constatamos também que os alunos, de um modo
geral, estiveram bastante atentos às perguntas realizadas aos colegas, para não errarem as
perguntas repetidas e para, desta forma, somarem os pontos necessários para alcançarem a
vitória desejada, como prova a tabela que contém o resumo das respostas dadas pelos alunos
durante o jogo (apêndice G).
Como pudemos constatar, depois de uma análise atenta dos resultados obtidos pelo
inquérito por questionário destinado aos alunos, de um modo geral, os discentes divertiram-se
e sentiram-se cómodos enquanto jogavam, mantiveram um espírito competitivo e respeitaram
as regras do jogo. Constatamos também que a esmagadora maioria dos alunos esteve atenta às
respostas dos colegas para não errar as perguntas repetidas e que o medo de errar não foi um
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fator impeditivo à sua participação. Relativamente aos conhecimentos adquiridos e às
habilidades desenvolvidas durante o jogo, os alunos adquiriram vários conhecimentos,
desenvolveram as quatro destrezas (compreensão auditiva, expressão oral, compreensão
leitora e expressão escrita) e todas as habilidades que um falante tem de possuir para ser
competente em termos comunicativos, segundo o modelo de Celce-Murcia (competência
discursiva, competência linguística, competência formulaica, competência interacional,
competência sociocultural e competência estratégica).
Desta forma, podemos afirmar que os alunos de E/LE respondem aos jogos didáticos
de uma forma bastante positiva. Este recurso estimula a sua participação, alarga os seus
conhecimentos e desenvolve as habilidades que lhes permitem vir a ser competentes em
termos comunicativos, pelo que reconhecemos a sua viabilidade no desenvolvimento da
competência comunicativa do E/LE. Sublinhamos que as perguntas repetidas favoreceram a
concentração dos alunos e, consequentemente, as respetivas aprendizagens.
Depois de uma análise atenta às respostas dadas pelos docentes no inquérito II,
percebemos que, de um modo geral, os docentes reconhecem, apesar de não terem tido
formação extracurricular nesta área, que os jogos didáticos facilitam as aprendizagens dos
alunos. Por isso, por vezes recorrem aos jogos didáticos na sala de aula, sobretudo para
motivar os discentes para o ensino da LE e para rever/consolidar conteúdos lecionados.
Contudo, alguns docentes, apesar de reconhecerem a importância deste recurso, nunca
recorrem aos jogos didáticos nas aulas de LE e justificam o seu procedimento sobretudo com
a falta de tempo resultante da grande extensão dos programas. Deste modo, concluímos que
para alguns professores os programas tal como estão elaborados são um entrave à
diversificação de recursos/estratégias de aprendizagem nas aulas de LE.
Enfim, tanto alunos como professores reconhecem que os jogos didáticos constituem
um recurso facilitador das aprendizagens, valorizando a sua implementação nas aulas de LE.
Durante a realização do jogo “Un recorrido por España”, os alunos sentiram-se motivados
para o estudo do E/LE, adquiriram conhecimentos e desenvolveram as mais variadas
competências que lhes permitirão vir a ser competentes em termos comunicativos. Além do
mais, o jogo promoveu a sua concentração e participação. No entanto, os docentes, apesar de
reconhecerem a importância dos jogos didáticos nas aprendizagens de uma LE, não utilizam
regularmente este recurso na sala de aula. Alguns docentes afirmam mesmo que nunca
recorrem aos jogos didáticos devido à falta de tempo provocada pela grande extensão dos
programas.
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Capítulo 6

6.1. Limitações e Constrangimentos da Investigação
Com

este

estudo,

demonstramos

a

importância

dos

jogos

didáticos

no

desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos e a sua viabilidade nas aulas de
E/LE. Este recurso de aprendizagem promove a dinamização de contextos de aprendizagem
reais e permite que os alunos utilizem a LE de uma forma dinâmica e divertida.
Uma das principais limitações ao estudo prende-se com o exíguo tempo
disponibilizado para a exploração do projeto, impedindo-nos de o desenvolver de uma forma
estruturante e duradoira.
Outra das principais limitações está relacionada com o facto de a professora estagiária
não ser a professora titular da turma, o que dificultou, numa fase inicial, a implementação do
projeto. No início da aula, antes da realização do jogo didático “Un recorrido por España”, a
indisciplina ganhou terreno na sala de aula. Quando a professora titular da turma lhes
comunicou que aquela aula estava destinada à realização de um jogo, os alunos começaram a
assumir um comportamento próprio de quem iria brincar livremente os noventa minutos
subsequentes, mudando de atitude apenas quando lhes explicamos os objetivos do jogo e as
respetivas regras.
O facto de os resultados estarem restritos a uma amostra bastante reduzida é também
uma limitação ao estudo, condicionando as conclusões a contextos semelhantes.
Existe uma multiplicidade de jogos passíveis de trabalhar a competência comunicativa
dos alunos nas aulas de LE. Devido ao exíguo tempo disponibilizado para o desenvolvimento
deste projeto, não nos foi possível elaborar mais jogos didáticos. No entanto, consideramos
que este trabalho de pesquisa constitui apenas um ponto de partida para futuras planificações
em que este recurso seja privilegiado.

123

124

Conclusão

Atualmente, no mundo globalizado em que vivemos, para entender e ser entendido é
fundamental usar a mesma língua daqueles com quem se interage, pelo que é cada vez mais
importante saber comunicar em LE.
Esta necessidade de aprender idiomas levou linguistas dos vários cantos do mundo a
repensarem a prática pedagógica em busca do método mais eficaz para ensinar LE dentro da
sala de aula.
No início do século XX, a língua era entendida como um sistema de elementos
hierarquicamente estruturados (estruturalismo), passível de ser adquirida através de processos
mecânicos de repetição (behaviorismo). Assim, alguns métodos de ensino que adotaram estes
conceitos de língua e de aprendizagem, como o audiolingualismo, consideravam que a
aprendizagem de uma língua passava pela memorização automática dos seus diferentes
sistemas estruturantes (fonologia, morfologia, sintaxe), através de uma sequência controlada
de estímulos-resposta-reforço. Aprender uma língua consistia, portanto, em adquirir um
determinado número de hábitos linguísticos através da sua repetição, sem que se tivesse
qualquer preocupação com o significado da mensagem.
No final do século passado, o conceito de língua sofreu uma grande alteração, dando
origem à abordagem comunicativa, a metodologia que impera atualmente nas escolas
portuguesas. A língua passou então a ser entendida como um veículo utilizado para interagir e
comunicar significados adequados ao contexto. Deste modo, ser competente em termos
comunicativos é mais do que adquirir estruturas gramaticais. Ser verdadeiramente competente
em termos comunicativos é ser capaz de compreender e de produzir discursos de acordo com
o contexto e as convenções sociais do meio em que se está inserido.
Atualmente as escolas portuguesas fomentam a aprendizagem de línguas vivas,
impondo aos alunos a obrigatoriedade de estudarem, pelo menos, duas línguas estrangeiras ao
longo da escolaridade obrigatória, sendo a língua inglesa de estudo obrigatório e as línguas
espanhola, francesa e alemã optativas. Esta ação vai ao encontro do objetivo geral do CE, tal
como foi definido nas recomendações R (82) 18 e R (98) 6 do conselho de Ministros:
“conseguir maior unidade entre todos os seus membros”, através da “adoção de uma acção
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comum na área da cultura” (CE 2001:20), o que implica “que a oferta das línguas em
instituições de ensino deva ser diversificada e que os estudantes possam ter oportunidade de
desenvolver uma competência plurilingue” (CE 2001:24). Assim, para que os alunos se
tornem competentes em termos comunicativos, é necessário que o professor implemente
atividades reais dentro da sala de aula e que diversifique as estratégias e os recursos, de forma
a tornar as aulas mais dinâmicas e interessantes e que, consequentemente, motivem os alunos
para o ensino da LE, como são exemplos os jogos didáticos. O QECR (CE 2001: 88) defende
o recurso aos jogos nas aulas de LE, tal como o Programa de Espanhol para o terceiro ciclo do
Ensino Básico (1997:30), elaborado pelo ME, tendo como referencial a LBSE e o Decreto-Lei
nº 286/89.
Os jogos didáticos assumem, de facto, um papel deveras importante na aprendizagem
de uma LE. Enquanto brincam, os alunos sentem-se motivados para a aprendizagem,
aprendem sem se aperceberem e adquirem várias competências que lhes permitirão vir a ser
competentes em termos comunicativos. Ao interagirem, os alunos são obrigados a manifestar
a sua opinião e a defender o seu ponto de vista na LE em estudo, o que contribui para o
desenvolvimento da sua fluência comunicativa. Adquirem também conhecimentos funcionais,
que lhes permitem usar corretamente a LE do ponto de vista gramatical, e aspetos
socioculturais relacionados com o país onde se fala essa mesma língua, de forma a adquirirem
competências que lhes permitem compreender e produzir enunciados de acordo com o
contexto e as convenções sociais. Além do mais, os jogos didáticos promovem o
desenvolvimento do raciocínio, da inteligência, da criatividade, da concentração, da
capacidade de tomar decisões, de interagir com os outros…
Com este estudo, constatamos que o jogo didático “Un recorrido por España”
fomentou a participação dos alunos, promoveu a sua concentração e contribuiu para a
aquisição de conhecimentos e para o desenvolvimento das várias habilidades que lhes
permitem atingir a proficiência em termos comunicativos, como provam os resultados do teste
realizado depois da participação no jogo. Constatamos que, enquanto jogavam, os alunos
aprendiam de uma forma divertida, sentindo-se motivados para o estudo da LE. O facto de o
jogo constituir algumas perguntas repetidas promoveu a concentração dos discentes, que
estavam conscientes de que um ponto de diferença poderia impedi-los de conquistar a vitória.
Verificamos também que os docentes de LE reconhecem que os jogos didáticos
promovem o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos; no entanto,
constatamos que, apesar dessa perceção, alguns dos docentes que participaram neste estudo
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recorrem poucas vezes a este recurso e os outros simplesmente não o utilizam, justificando o
seu procedimento com a escassez de tempo resultante da grande extensão das planificações a
cumprir. Desta forma, consideramos que as aulas de LE deveriam ser pautadas por
planificações mais pequenas, que permitissem variar as estratégias/recursos.
Enfim, os jogos didáticos são uma ferramenta que promove o desenvolvimento do
aluno e contribui para o tornar proficiente em termos comunicativos, pelo que é imperial que
os professores de LE os utilizem na sala de aula. Sublinhamos que o sucesso dos alunos
depende, em grande medida, da ação dos professores.
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APÊNDICE A

135
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REQUERIMENTO

Eu, Isabel Teixeira Batista, professora estagiária do Grupo 350 (Espanhol), no âmbito
do Mestrado em Ensino do Português e do Espanhol, estou a elaborar uma Tese Dissertativa
intitulada “Os jogos didáticos no desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos
nas aulas de E/LE”.
Assim, venho por este meio solicitar a Vossa Excelência autorização para realizar
jogos didáticos com os alunos da turma G do 7º ano e aplicar-lhes um inquérito por
questionário, no dia 5 de junho, das 13.25h às 14.55h, a fim de analisar a pertinência do
recurso aos jogos didáticos nas aulas de Espanhol Língua Estrangeira e a sua importância no
desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos.

Pede deferimento.

Chaves, 28 de maio de 2014

____________________________

137

138

APÊNDICE B
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APÊNDICE C

145
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La profesora Isabel Batista, otorga diploma a
_______________________________________________
por ser el ganador(a) del concurso Un recorrido por España,
realizado el día 5 de junio de 2014, en el Instituto “Escola Secundária Dr.
Júlio Martins” de Chaves.
Chaves, 5 de junio de 2014
La profesora,

___________________________
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APÊNDICE D
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150
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APÊNDICE E

155
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Contesta a las preguntas:
1. ¿En qué texto se usa la palabra “encantada” adecuadamente? _____________
Texto A

Texto B

Juan: Hola, Lucía.

Juan: Hola, Lucía. ¿Qué tal?

Lucía: Hola, Juan. ¿Qué tal?

Lucía: Bien.

Juan: Bien. ¿Y Tú?

Juan: Éste es mi amigo Javier.

Lucía: Encantada.

(Mirando a Javier)
Lucía: Encantada.

2. ¿Qué dice un español cuándo alguien estornuda? __________________________________
3. ¿Qué significan los modismos…? (Haz la correspondencia).
“Ser un pulpo” ▪

▪ Comer algo por la mañana

Ser un empollón ▪

▪ Ser estudioso

Ser un gallina ▪

▪ Hombre cobarde

Matar el gusanillo ▪

▪ Que toca mucho a otras personas

4. Pon los nombres:
A

B

C

D

E

5. ¿Qué hora es?
________________________________________________________________
6. Elige la opción correcta:
a) Me gusta viajar en avión.
b) Me gusta viajar de avión.
7. ¿Qué es una maleta? __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. ¿Dónde compras los embutidos? ________________________________________________
Gracias
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APÊNDICE G
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Nº DA
PERGUNTA

GRUPO

RESPOSTA
CORRETA/INCORRETA

1

A

√

2

B

√

3

C/D/E/F

X/X/X/√

4

A

√

5

B

√

6

C

√

7

D

√

8

E/F/A/B/C/D

X/X/X/X/X/X

9

E/F

X/√

10

A

√

11

B/C

X/√

12

D

√

13

E

√

14

F

√

15

A/B/C/D

X/X/X/√

16

E

V

17

F

√

18

A

√

19

B

√

20

C/D

X/√

21

E

√

22

F/A

X/√

23

B/C/D/E/F

X/X/X/X/X

24

A

√

●

25

B

√

●

26

C

√

27

D

√

28

E

√

29

F

√

30

A

√

√ - Resposta correta

X – Resposta incorreta
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PERGUNTA
REPETIDA

●

●

●

●

●

● – Pergunta repetida
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