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Transpondo as fronteiras dos estereótipos culturais: o desenvolvimento da 

subcompetência pragmática na aula de língua estrangeira 

 

Ana Maria da Costa Gomes Sampaio 

 

Relatório de Estágio 

 

Mestrado em Ensino de Inglês e de Espanhol no 3º Ciclo do Ensino Básico 

e no Ensino Secundário 

 

Universidade do Minho, 2013 

 

Resumo 

O presente relatório de estágio, realizado no âmbito do Mestrado em Ensino de 

Inglês e Espanhol no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, no Instituto de 

Educação da Universidade do Minho, descreve o Plano de Intervenção aplicado numa 

turma de Espanhol de nível A1, o qual procurou desenvolver a competência 

intercultural e pragmática, para permitir aos alunos comunicar de uma forma mais 

eficaz. 

Os objetivos do projeto foram: a) procurar colmatar as principais lacunas, ao 

nível da abordagem dos conteúdos socioculturais do manual adotado (materiais e 

atividades que permitam dissolver os estereótipos culturais existentes entre os alunos); 

b) desenvolver estratégias (procedimentos em sala de aula) para transmitir conteúdos 

socioculturais aos alunos; c) consciencializar os discentes para a importância que a 

aprendizagem dos conteúdos socioculturais e a competência pragmática terá no domínio 

da língua estrangeira; d) aprofundar a competência sociopragmática dos alunos; e e) 

avaliar os resultados práticos das estratégias implementadas durante o estágio. 

 Com base numa observação do contexto de intervenção, e tendo os documentos 

orientadores do processo de ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras como 

alicerces, arquitetou-se um conjunto de estratégias de intervenção, implementadas e 

avaliadas. 

 Os resultados finais revelaram que a turma em causa assimilou a importância de 

abordar conteúdos socioculturais e que estes se tornaram mais seguros e autónomos 

para uma eventual interação com nativos da Língua Espanhola. 

 Seguindo uma perspetiva reflexiva e assente na pesquisa bibliográfica, foi 

também possível avaliar a minha evolução enquanto professora e adquirir 

conhecimentos e competências extremamente úteis para o meu percurso profissional. 
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Crossing over the borders of cultural stereotypes: the development of pragmatic 

subcompetence in the foreign language classroom 

 

Ana Maria da Costa Gomes Sampaio 

 

Training Report 

 

Master in the Teaching of English and Spanish in the 3
 
rd Cycle of Basic Education and 

in Secondary Education 

 

University of Minho, 2013 

 

Abstract 

 

This report, carried out in the scope of the Master in the Teaching of English and 

Spanish in the 3rd Cycle of Basic Education and in Secondary Education, in the 

Institute of Education of the University of Minho, describes the Intervention Plan 

applied to a class of Spanish Level A1, which sought to develop intercultural and 

pragmatic competence, to allow students to communicate more effectively. 

The project objectives were: a) attempt to fill the major gaps in terms of 

approaching the sociocultural contents of the adopted book (materials and activities that 

may dissolve the existing cultural stereotypes among the students); b ) develop 

strategies (procedures in the classroom) to transmit sociocultural contents to students; c) 

raise the conscious of students to the importance that the learning of sociocultural 

contents and pragmatic competence will have in the field of foreign language; d) deepen 

the sociopragmatic competence of students; and e) evaluate the practical results of the 

strategies implemented during the training period. 

Based on an observation of the context of intervention, and having the guiding 

documents in the areas of Teaching and Learning of foreign languages as basis, I build a 

set of intervention strategies, implemented and evaluated. 

The final results showed that the class in question has assimilated the importance 

of approaching sociocultural contents and students became more secure and 

autonomous to a possible interaction with native speakers of Spanish Language. 

Following a reflective perspective and based on the literature, it was also 

possible to evaluate my evolution as a teacher and acquire knowledge and skills 

extremely useful for my career. 



 x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xi 

ÍNDICE 

 

 

Dedicatória ..................................................................................................................... iii 

Agradecimentos .............................................................................................................. v 

Resumo .......................................................................................................................... vii 

Abstract .......................................................................................................................... ix 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 15 

CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO .................................................. 19 

1.1. DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS GERAIS 

NA SALA DE AULA ................................................................................................. 19 

1.2. COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA ............................................................... 20 

1.3. APTIDÕES COMUNICATIVAS ........................................................................ 21 

1.4. A CULTURA E AS COMPETÊNCIAS INTERCULTURAIS ........................... 22 

1.5. ESTEREÓTIPOS CULTURAIS .......................................................................... 27 

1.5.1. OS PRINCIPAIS ESTEREÓTIPOS ASSOCIADOS AOS NATIVOS DA 

LÍNGUA ESPANHOLA ......................................................................................... 29 

1.6. O CONCEITO DE PRAGMÁTICA .................................................................... 29 

1.7. A AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM .......................................................... 31 

1.8. DOCUMENTOS ORIENTADORES DO PROCESSO DE 

ENSINO/APRENDIZAGEM...................................................................................... 36 

1.8.1. PROGRAMA DE ESPANHOL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ........ 36 

1.8.2. QUADRO EUROPEU COMUM DE REFERÊNCIA PARA AS LÍNGUAS

 ................................................................................................................................. 37 

1.8.3. PLANO CURRICULAR DO INSTITUTO CERVANTES .......................... 38 

CAPÍTULO II – PLANO GERAL DE INTERVENÇÃO ........................................ 39 

2.1. PLANO DE INTERVENÇÃO ............................................................................. 39 

2.2. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO-AÇÃO............................................... 41 

2.2.1. METODOLOGIA DE ENSINO: O ENFOQUE POR TAREFAS ................ 46 

2.3. CONTEXTO DA INTERVENÇÃO .................................................................... 48 

2.3.1. CARATERIZAÇÃO DA ESCOLA .............................................................. 48 

2.3.2. A TURMA DE ESPANHOL ......................................................................... 50 

CAPÍTULO III – DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO

 ........................................................................................................................................ 55 

3.1. CONCEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA

 ..................................................................................................................................... 55 



 xii 

3.2. AS AULAS DE ESPANHOL .............................................................................. 55 

3.2.1. AS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADAS ...................... 55 

3.2.2. REFLEXÕES ACERCA DA APLICAÇÃO PRÁTICA DO PROJETO DE 

INTERVENÇÃO ..................................................................................................... 61 

3.3. CONCLUSÃO PARCIAL ................................................................................... 64 

3.4. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO PROJETO ............................................... 65 

3.5. BALANÇO FINAL ......................................................................................... 75 

3.6. LIMITAÇÕES ...................................................................................................... 77 

3.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 78 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 83 

ANEXOS ....................................................................................................................... 89 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES 

 

Ilustração 1 - Livro adotado pela escola para o 10º ano Espanhol Iniciação. ................ 52 

 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Quadro-síntese das estratégias de intervenção. ............................................. 41 

Tabela 2 - Triángulo de Lewin. ...................................................................................... 42 

Tabela 3 - Primeiro Bloco de Aulas. .............................................................................. 56 

Tabela 4 - Segundo Bloco de Aulas. .............................................................................. 59 

Tabela 5 - Questionário inicial. ...................................................................................... 66 

Tabela 6 - Primeiro questionário de autoavaliação. ....................................................... 69 

Tabela 7 - Segundo questionário de autoavaliação. ....................................................... 73 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Turma de Espanhol: idades dos alunos. ....................................................... 50 

Gráfico 2 - Questionário inicial. ..................................................................................... 67 

Gráfico 3 - Questionário inicial. ..................................................................................... 67 

Gráfico 4 - Questionário inicial. ..................................................................................... 68 

Gráfico 5 - Primeiro questionário de autoavaliação. ...................................................... 69 



 xiii 

Gráfico 6 - Primeiro questionário de autoavaliação. ...................................................... 70 

Gráfico 7 - Primeiro questionário de autoavaliação. ...................................................... 70 

Gráfico 8 - Primeiro questionário de autoavaliação. ...................................................... 71 

Gráfico 9 - Segundo questionário de autoavaliação. ...................................................... 73 

Gráfico 10 - Segundo questionário de autoavaliação. .................................................... 74 

Gráfico 11 - Segundo questionário de autoavaliação. .................................................... 74 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO 1 - DIÁRIO DO DOCENTE ........................................................................... 91 

ANEXO 2 - VISUALIZAÇÃO DE UM VÍDEO SOBRE OS HORÁRIOS EM 

ESPANHA. ..................................................................................................................... 93 

ANEXO 3 - FICHA DE TRABALHO SOBRE OS FALSOS AMIGOS. ..................... 95 

ANEXO 4 - JOGO SOBRE EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS. ...................................... 97 

ANEXO 5 - FICHA DE TRABALHO SOBRE EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS. ....... 99 

ANEXO 6 - FICHA DE TRABALHO SOBRE COMIDAS TÍPICAS DE ESPANHA E 

DE ALGUNS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. ....................................................... 103 

ANEXO 7 - JOGO SOBRE A CULTURA E OS COSTUMES DOS ESPANHÓIS. . 105 

ANEXO 8 - ESPANHA: SOCIEDADE E HÁBITOS. AS FORMAS DE 

CUMPRIMENTAR E DESPEDIR DOS ESPANHÓIS. ............................................. 107 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ESPANHOL LÍNGUA ESTRANGEIRA – ELE 

QUADRO EUROPEU COMUM DE REFERÊNCIA PARA AS LÍNGUAS – QECR 

PLANO CURRICULAR DO INSTITUTO CERVANTES - PCIC 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – ME 

ENSINO BÁSICO 2º E 3º CICLOS – E.B. 2/3 

ENSINO BÁSICO 1º CICLO – E.B. 1 

JARDIM DE INFÂNCIA - JI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 15 

INTRODUÇÃO 

 

“O sucesso não é o final e o fracasso não é fatal: o 

que conta é a coragem  para seguir em frente.” 

Mestre Arievlis 

 

“O importante é nunca parar de questionar.” 

Albert Einstein 

 

 

 

Transpondo as fronteiras dos estereótipos culturais: o desenvolvimento da 

subcompetência pragmática na aula de língua estrangeira 

 

O presente relatório de estágio, realizado no âmbito do Mestrado em Ensino de 

Inglês e Espanhol no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, intitulado 

Transpondo as fronteiras dos estereótipos culturais: o desenvolvimento da 

subcompetência pragmática na aula de língua estrangeira, descreve o projeto de 

investigação relacionado com o desenvolvimento de competências gerais e 

comunicativas, subcompetências como a pragmática e conteúdos socioculturais, na 

turma na qual se aplicou o plano de intervenção: o enquadramento teórico, os objetivos, 

as estratégias, as atividades desenvolvidas, a avaliação dos resultados, as perceções dos 

alunos face às mesmas e o meu enriquecimento pessoal. 

 

A génese da proposta que aqui apresento alicerça-se na ideia de que a 

aprendizagem de uma língua é indissociável da sua cultura: 

 

“Resulta frecuente escuchar que la lengua y la cultura están íntimamente 

unidas, que todo en la lengua es cultura, que lengua y cultura son realidades 

indisociables, pero, sin embargo, en la práctica didáctica, tradicionalmente se 

ha producido una escisión entre una y otra realidad. De hecho basta mirar 

cómo se definen las clases de muchos centros de enseñanza para observar que 

hay unas horas de “gramática” y otras de “cultura”, perfectamente 

diferenciadas en la programación y sin que se produzca jamás ningún contacto 

entre ambas materia”  (Miquel et al., 2004). 
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O processo de ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira envolve um novo 

olhar sobre a realidade e promove mecanismos de comparação entre as estruturas 

próprias e as da comunidade da língua-alvo: 

    

“la enseñanza de una lengua extranjera orientada hacia la interculturalidad 

debe estar basada en un concepto didáctico que evite confrontaciones abruptas 

(...) y anime a la comparación del propio mundo con el ajeno, a pensar en, y a 

hablar de, lo que se percibe como diferente, tanto aquello que la/el estudiante 

encuentre interesante, como también lo que para esta persona pueda ser 

incomprensible, o incluso con lo que se pueda sentir amenazada/o desde su 

cultura” (Abadía, 2000: 122). 

 

 O verdadeiro conhecimento de uma língua estrangeira deverá transpor os limites 

do sistema linguístico e abarcar ferramentas de comunicação adequadas a diferentes 

contextos. Num mundo globalizado, nesta verdadeira aldeia global, é fundamental, para 

os alunos, a aquisição de meios para comunicar e interagir, pelo que o sucesso na 

aprendizagem de uma língua estrangeira depende em grande parte da correta 

assimilação de conteúdos socioculturais. Para comunicar em contextos culturalmente 

significativos, o desenvolvimento das competências gerais e comunicativas assume-se 

como primordial, sobretudo o domínio da subcompetência pragmática, que ajudará a 

dissolver as dificuldades criadas pelos estereótipos culturais. Todavia, os estereótipos 

culturais poderão dificultar todo este processo: 

 

“It is vitally important that students do not treat the information about the 

world’s cultures as a curiosity, or, even worse, ridicule it. (…) Both the teacher 

and the students have to fully understand that intercultural knowledge is 

indispensable for successful communication all over the world. Stereotyped 

views and prejudices will prevent students from developing intercultural 

competence” (Chlopek, 2008 cit. por Rocha, 2010: 2). 

 

 Aliás, frequentemente, os manuais escolares contribuem para a criação de 

estereótipos na mente dos alunos, recorrendo, para caracterizar os nativos, a símbolos 

considerados como nacionais ou folclóricos. Torna-se, portanto, extremamente 

importante contrariar, na sala de aula, estas representações. Para além disso, muitos 

manuais negligenciam também as questões de índole sociopragmática (isto é, a correta 

integração de um enunciado num determinado contexto), essenciais para que o aluno 

saiba como agir nas mais diversas situações. 
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Com o plano de intervenção que aqui apresento, pretendo refletir sobre a 

relevância da competência intercultural no contexto de aprendizagem e sobre a forma 

como se poderá transformar os alunos em agentes do seu próprio conhecimento, 

focando os estereótipos culturais e as questões relacionadas com o desenvolvimento da 

competência pragmática. 

  

Segundo alguns autores, nas aulas de língua estrangeira, muito poucos alunos 

adquirem, de uma forma real e efetiva, competências interculturais, catalogando 

determinados aspetos da sociedade da língua-alvo como estranhos ou exóticos (Silva, 

2009). É pois importante promover uma reflexão sobre os aspetos socioculturais 

associados à língua materna e à língua-alvo, não numa perspetiva etnocêntrica, mas de 

respeito mútuo. O professor poderá assim exercer o papel de moderador em tal 

processo, conduzindo o aluno durante o mesmo. Uma vez que as referências 

socioculturais em alguns manuais raramente envolvem uma perspetiva intercultural (tal 

como o manual adotado pela Escola D. Sancho I para a turma de Espanhol do 10º ano 

— ano letivo 2012/2013), caberá ao professor desenvolver atividades que, alicerçadas 

nos materiais presentes nos manuais, promovam uma abordagem intercultural.  

 

 Para que o professor possa desempenhar da melhor forma possível esta tarefa, 

deverá possuir um sólido conhecimento da sua cultura e da cultura da língua-alvo, 

transformando a sala de aula num espaço onde se trocam experiências e onde se 

contrastam visões, num ambiente de conhecimento processual. Todo este processo 

deverá alicerçar-se nos documentos de ensino/aprendizagem das línguas estrangeiras, 

abordados no ponto 1.8. do presente relatório. 

 

 Tendo em conta a observação das aulas num período prévio à realização do 

estágio, os dados recolhidos junto à orientadora da escola e um questionário realizado 

aos alunos, foi possível compreender a pertinência e a necessidade de desenvolver nos 

discentes competências interculturais. Os documentos orientadores do processo de 

ensino/aprendizagem das línguas, tanto nacionais como internacionais, foram também 

muito importantes para a arquitetura e para o desenvolvimento do plano de intervenção. 

De acordo com o número de aulas que me foram disponibilizadas para o 

desenvolvimento do projeto, assim como com as temáticas e a calendarização das aulas 

previstas no plano anual da escola, procurei colocar em prática atividades motivantes e 

relevantes, que permitissem a aquisição, por parte dos alunos, de conhecimentos e 
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competências culturais, numa tentativa constante, ao longo de todo o processo, de 

compreender as dificuldades e os progressos dos alunos. Por via das minhas reflexões e 

observações, pude ajustar a minha intervenção durante o projeto, de modo a direcioná-lo 

para as reais necessidades dos alunos da turma com a qual trabalhei.  

 

 O presente relatório contempla três capítulos: no primeiro, realiza-se o 

enquadramento teórico do projeto, abordando questões relacionadas com o 

desenvolvimento de competências comunicativas, bem como os conceitos de cultura, 

estereótipo e pragmática — expondo a sua importância para o ensino de uma língua 

estrangeira — a questão da autonomia e os principais documentos orientadores do 

ensino da Língua Espanhola no ensino secundário; no segundo, explanam-se os 

objetivos da intervenção, a metodologia e os instrumentos de investigação, e carateriza-

se o contexto da intervenção; no terceiro e último capítulo, expõem-se as atividades 

realizadas no âmbito do projeto, as reflexões acerca das aulas de Espanhol, as 

competências desenvolvidas, a avaliação da intervenção e um balanço final de todo o 

processo. 

 

 Nas considerações finais, em jeito de conclusão, reúnem-se os principais pontos 

abordados ao longo deste relatório, realçando o valor do projeto para os alunos e para a 

minha formação pessoal e profissional. 
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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

 

1.1. DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS GERAIS 

NA SALA DE AULA 

 

 No ensino das línguas, a competência comunicativa, ou seja, o saber interagir 

linguisticamente de modo adequado nas várias situações de comunicação, escrita e 

oralmente, é o objetivo final de todo o processo. No âmbito desta competência, 

encontram-se as subcompetências linguística, pragmática, sociolinguística, discursiva e 

estratégica, assim como as competências gerais do indivíduo (Ministério da Educação, 

2001: 18).  

 

 Por subcompetência linguística entende-se o conhecimento e a capacidade de 

utilização da gramática, do léxico, da pronúncia e da ortografia, com o objetivo de 

desenvolver a compreensão e a expressão. A subcompetência pragmática é aquela que 

permite o estabelecimento de uma relação entre os elementos linguísticos, o contexto 

envolvente e os utilizadores da língua. Por outras palavras, envolve um adequamento à 

situação, estando consciente do tema, das intenções do ato comunicativo, dos 

interlocutores envolvidos e do contexto em que se encontram inseridos. Já a 

subcompetência sociolinguística, integrada na pragmática (Canale et al., 1980), abarca o 

correto conhecimento das convenções da língua estrangeira, dos registos mais 

adequados, bem como competências de interpretação de diversas referências culturais. 

A subcompetência discursiva é aquela que desenvolve a capacidade de relacionar frases 

e, deste modo, criar mensagens lógicas nos vários tipos de texto e na oralidade. Por 

último, a subcompetência estratégica, segundo a definição de Canale et al. (1980), ativa 

mecanismos de resolução de problemas comunicativos. Neste sentido, torna-se 

pertinente enveredar por estratégias que permitam que os alunos sejam capazes de 

aprender a aprender e que assumam responsabilidade pela sua aprendizagem (ME, 

2001: 18). Esta subcompetência está estritamente relacionada com a questão da 

autonomia e com a aquisição de competências gerais no âmbito da aprendizagem de 

uma língua estrangeira, questão desenvolvida no ponto 1.7. do presente relatório. 
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1.2. COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA 

 

 Paralelamente, no ensino de uma língua estrangeira, o ato comunicativo assume 

um papel central, isto é, a comunicação é o principal objetivo da aprendizagem. Para tal, 

o docente deverá conduzir os alunos à comunicação na língua estrangeira, por meio de 

tarefas de construção de situações de comunicação espontâneas e o mais reais possível, 

tarefas e situações essas que envolvam os aspetos socioculturais da língua-alvo. 

Compreende-se, portanto, a necessidade de promover a comunicação real que nos é 

imposta pelo mundo exterior. As atividades comunicativas são assim um modo de 

utilização dos conhecimentos assimilados nas aulas, numa sinergia entre todos os 

conteúdos presentes no currículo. Tendo em vista a compreensão, o docente tem o papel 

de expor o aluno à língua estrangeira de uma forma bastante ampla e variada, o que 

poderá ser alcançado por meio da interação oral desenvolvida na aula, mas transpondo 

os limites de uma mera estrutura rígida de diálogo entre professor e alunos. Muito 

embora essa interação seja importante, ela difere grandemente da comunicação efetuada 

num mundo real. Para ultrapassar esta barreira, o fomento de trabalhos em pares ou em 

grupo possibilita uma comunicação/interação mais autêntica entre os discentes, já que 

são oferecidas aos alunos oportunidades para realizar interações orais muito 

semelhantes às que ocorrem entre falantes da Língua Espanhola (ME, 2001: 20). 

 

 No que diz respeito à escrita, importa salientar que o mero ato de escrever para 

aprender, negligenciando a necessidade e o interesse do ato comunicativo, traduz-se 

num processo distursivo da expressão escrita. Assim sendo, o professor deverá trabalhar 

no sentido em que tudo o que seja escrito na aula possa ser lido por outros interlocutores 

(lido pelos colegas, exposto no jornal da escola, colocado no placard da sala, num 

blogue da internet, etc.). Os textos a desenvolver poderão envolver a elaboração de 

notas e cartas, a narração de factos e a expressão de opiniões, ideias e sentimentos (ME, 

2001: 21). 

 

 Relativamente à leitura, esta deverá seguir um processo que se coadune com os 

objetivos previamente definidos para o ato de ler. Tais objetivos influenciam 

determinantemente os tipos de texto escolhidos e as estratégias de leitura adotadas. 

Neste ponto, assume especial relevância a necessidade de optar por textos adaptados à 

idade, aos interesses e ao nível de domínio da língua estrangeira dos alunos (notícias, 

banda desenhada, cartas, instruções, histórias, reportagens, etc.) (ME, 2001: 21). 
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 Analisemos então as várias competências comunicativas e alguns tipos de 

estratégias para desenvolver as mesmas. 

 

 

1.3. APTIDÕES COMUNICATIVAS 

 

 Após abordar as questões relacionadas com as competências de produção e de 

compreensão, afigura-se pertinente explanar aptidões comunicativas, uma vez que estas 

serão desenvolvidas ao longo da aplicação prática do projeto de intervenção. 

 

A compreensão oral passa por um entendimento global das intervenções acerca 

dos temas abordados na aula e pelo reconhecimento de expressões e palavras relevantes. 

Para o desenvolvimento desta compreensão, poder-se-á: a) formular hipóteses sobre o 

que os alunos estão prestes a ouvir; b) trabalhar o sentido geral de enunciados sobre 

temas conhecidos para que os discentes sejam capazes de deduzir aquilo que não 

compreendem; c) fazer uso de estratégias de inferência para descortinar o significado de 

vocabulário desconhecido, por via do contexto e da análise das palavras; ou d) 

estabelecer um contraste entre o significado de palavras que têm a mesma forma na 

língua de origem e na língua-alvo. 

 

 A compreensão escrita integra a capacidade de entender textos autênticos, global 

e especificamente, sobre temas relacionados com o programa. Para desenvolver tal 

compreensão, é possível aplicar algumas estratégias relevantes: a) identificar e fazer uso 

das estratégias pessoais de leitura dos alunos como forma de promoção da autonomia; 

b) recorrer a elementos verbais e não verbais para estabelecer hipóteses relativas ao 

conteúdo do texto; c) comparar as hipóteses iniciais com o verdadeiro desenvolvimento 

do texto em causa; d) mencionar informações e experiências socioculturais acerca do 

tema, numa fase anterior à sua leitura; ou e) estabelecer um contraste entre o significado 

de palavras que têm a mesma forma na língua de origem e na língua-alvo. 

 

 No campo da expressão oral, encontramos a interação em situações habituais, o 

estabelecimento de contactos sociais, a utilização de formas de cortesia usuais, a 

expressão de gostos e preferências, a solicitação de objetos e serviços de uso quotidiano, 

a solicitação e a conceção de informação sobre a localização de um lugar, assim como a 
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capacidade de disponibilizar e pedir dados pessoais. Como estratégias para o 

desenvolvimento deste tipo de expressão encontramos: a) o fomento de ocasiões para 

interagir em Espanhol; b) a comparação de convenções linguísticas da língua materna e 

da língua-alvo; c) a preparação de frases que permitam iniciar, interromper ou terminar 

uma intervenção; d) a repetição e o resumo como meio de assegurar a compreensão; e e) 

a utilização de gestos e imagens que funcionem como suporte da expressão verbal. 

 

 Na esfera da expressão escrita, encontramos a capacidade de transcrever dados 

pessoais, preencher esquemas com palavras e expressões da língua-alvo, escrever 

mensagens, postais e cartas pessoais ou dar informações, solicitar favores e agradecer 

ou desculpar-se, etc. Neste âmbito, a correta ortografia assume especial importância. Eis 

algumas estratégias para o desenvolvimento da expressão escrita: a) exploração de 

ideias e associação e recolha de informações para produzir novos textos; b) fomento da 

organização correta das ideias e a adequação do discurso ao interlocutor e à situação 

comunicativa; e c) correção e ensaio de diferentes estratégias de escrita (ME, 2001: 5-

41). 

 

 Todas estas diretrizes serão tidas em conta na seleção e organização das 

atividades a desenvolver com os alunos no plano da aplicação prática do projeto de 

intervenção. 

 

 

1.4. A CULTURA E AS COMPETÊNCIAS INTERCULTURAIS 

 

Neste ponto, procuro refletir sobre a pertinência da cultura nas aulas de Língua 

Espanhola, de um modo associado ao ensino da língua, uma vez que, sendo a língua a 

principal forma de expressão de um povo e tendo esta um vínculo muito forte com a 

cultura, importa também assimilar como os falantes nativos se organizam e pensam. É 

por isso extremamente importante não isolar a componente cultural no ensino de uma 

língua, já que ela contém em si toda a história e a tradição de um povo, o conjunto das 

características culturais de uma sociedade.  

 

 Assim, uma abordagem cultural possibilita uma formação mais aprofundada e 

plena de um aluno.  

 



 23 

As noções do uso da linguagem, a comunicação e a prática social são fatores 

indissociáveis do conceito de cultura. De acordo com Giddens (1996 cit. por Sarmento, 

2004: 5), “a cultura consiste em valores que os membros de um determinado grupo têm, 

as normas que seguem, e os bens materiais que criam”.  

 

 Os valores e as normas de comportamento variam amplamente entre diversas 

culturas e cada uma revela os seus padrões de comportamento, que poderão afigurar-se 

como pouco usuais ou até mesmo bizarros para pessoas de outras culturas. Uma cultura 

terá então que ser estudada tendo em mente os seus próprios significados e valores, de 

modo a afastar qualquer vestígio de etnocentrismo. Ainda assim, importa estar 

consciente de que “cultures tend to hold on to their myths, and generate their own 

stereotypes about themselves” (Guest, 2002 cit. por Rocha, 2010, p: 54). 

 

 Num mundo global, é muito difícil que o indivíduo cresça sem adquirir vários 

tipos de cultura. Ainda assim, esta assimilação de diferentes culturas deverá ser 

sistematizada e aprofundada quando se aprende uma língua estrangeira, pois uma 

correta comunicação implica um bom entendimento dos aspetos relacionados com a 

cultura, isto é, pistas de contextualização. A competência intercultural surge assim como 

fundamental para criar alunos comunicativamente competentes (Sarmento, 2004: 5-8). 

 

A cultura é tudo o que o homem faz e produz enquanto ser social, é “o conjunto 

das manifestações, conquistas e ideias que o homem tem e partilha com os outros 

indivíduos do seu grupo social” (Silva, 2009: 14). A cultura é igualmente “un elemento 

vivo, móvil, que depende del contexto y de lo que haga con ella el individuo, como un 

conjunto de perspectivas distintas que no se puede enseñar de manera estática” (Pla et 

al. cit. por Song, 2011: 2). Deste modo, é importante ensinar a cultura de uma forma 

contextualizada, múltipla e variada.  

 As noções de espaço, tempo, adequação de gestos, etc. são igualmente 

manifestações culturais. A linguagem é moldada pela cultura, pois determinadas regras 

de etiqueta ou proibições sociais exercem influência no comportamento das pessoas nas 

diferentes situações (Silva, 2009: 20). Paralelamente, os códigos culturais marcam o 

comportamento diário dos indivíduos nas mais variadas situações do dia a dia (hábitos 

alimentares, educação, relações familiares, valores, etc.). À linguagem verbal é 

adicionado todo um conjunto de gestos, maneiras e posturas que, muitas vezes, advêm 

da cultura em que o indivíduo se insere; simultaneamente, esse mesmo indivíduo vai 
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interiorizando diversas atitudes e comportamentos que o ajudam a avaliar o significado 

das distâncias interpessoais e do contacto físico em variadíssimos contextos (Kramsch, 

2007: 17). É pois importante munir os alunos deste tipo de conhecimentos, para que 

sejam capazes de compreender as especificidades de cada cultura, possam comunicar de 

forma eficaz e ultrapassar qualquer forma de etnocentrismo. Neste sentido, poder-se-á 

também evitar conflitos culturais, pois rituais sociais, modos de vestir, atitudes e 

comportamentos são compreendidos por nativos de uma língua estrangeira (García, 

s.d.), dentro do seu próprio contexto cultural, podendo assim ser incompreendidos e/ou 

mal interpretados por indivíduos provenientes de uma outra cultura. 

 

 Como vimos, a língua é muito mais que um instrumento de comunicação: é 

também um sistema de perceção e representação do pensamento humano. Assim sendo, 

o ensino de uma língua estrangeira deverá transpor os limites da mera tradução de 

palavras e da aplicação de regras de uma língua para a outra. Na verdade, um aluno só 

dominará verdadeiramente um idioma se conhecer e compreender corretamente o 

contexto cultural em que esse mesmo idioma é utilizado. Portanto, a aplicação de 

estratégias de ensino da cultura da língua-alvo, do ponto de vista teórico e do ponto de 

vista prático, assume-se como primordial (Lima, 2008: 89-90).  

 

 A língua permite o acesso à cultura, pelo que, para aprender um idioma 

estrangeiro, dever-se-á ter um conhecimento cultural do mesmo. No ensino da língua 

em geral, e na transmissão dos aspetos culturais em particular, o professor deverá 

procurar cultivar no aluno o sentido crítico, tendo em vista dois objetivos: eliminar a 

criação de estereótipos relativos à cultura em causa e evitar que se caia no erro de 

encarar a cultura como homogénea e uniforme. Tal significa que é extremamente 

importante desenvolver no aluno a consciência de que, embora o aspeto cultural seja 

parte integrante daquele povo, nem todas as pessoas que dele fazem parte o praticam 

(Silva, 2009: 19). 

 

Uma comunicação eficaz implica todo o entendimento do contexto envolvente, 

ou seja, ter em mente que os aspetos linguísticos estão estritamente ligados à cultura da 

sociedade que os originou. Situações como pedir ajuda, cumprimentar uma pessoa, ir a 

uma reunião, etc. estão totalmente inseridas num determinado contexto cultural. 

Paralelamente, o aluno terá de compreender que as palavras têm uma relação semântica 

obrigatória que terá de ser assimilada. Muitas vezes, essas palavras só terão um sentido 
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se lhes dermos um contexto histórico, geográfico ou mesmo artístico. Nas palavras de 

Lima (2008: 94), “um conhecimento mais profundo permite, mais facilmente, o acesso a 

essa carga semântica das palavras”. Ao compreender todas estas especificidades, para 

além de permitir ao aluno comunicar melhor, dever-se-á também transmitir a ideia de 

que uma cultura estrangeira é tão importante quanto a sua e deverá ser igualmente 

respeitada. No ensino dos aspetos culturais, o professor deverá enfatizar que uma 

cultura é simplesmente um modo diferente de ver o mundo e de agir perante ele (Silva, 

2009: 19-20). 

 

O aluno deverá desenvolver as suas capacidades em situações comunicativas e, 

para tal, é necessária uma reflexão intercultural prévia e uma familiarização com 

aspetos sociais e culturais diferentes dos seus. Para facilitar este processo, o professor 

poderá mediar a reflexão entre a cultura de origem e a cultura estrangeira, ajudando à 

estabilização do pensamento do aluno e à rejeição da marginalização das culturas para 

lá da sua. A sensibilização cultural é assim fulcral. Um falante intercultural terá de 

estabelecer laços entre a sua cultura e as outras, ser capaz de se situar entre elas, bem 

como aceitar e respeitar as especificidades das culturas estrangeiras (García, 2004). 

 

Neste sentido, dever-se-ão valorizar estratégias de autodescobrimento e de 

comparação, procurando evitar perceções e interpretações negativas, promovendo assim 

uma atitude de empatia e diálogo, de reflexão e de análise. Atividades que favoreçam os 

fatores afetivos e emocionais da aprendizagem, assim como as realidades culturais 

adquiridas de modo natural, serão bastante benéficas no processo de assimilação de 

conteúdos (García. s.d.). 

 

De acordo com Motta-Roth (circa 2005: 294-295), uma visão dialética entre 

culturas diferentes, favorecedora do cruzamento de fronteiras entre sistemas culturais 

distintos, que torne visíveis as diferenças entre os contextos e práticas sociais próprios, é 

um aspeto de grande importância para o desenvolvimento de competências 

interculturais nos professores e nos alunos. 

 

Com base em García (2004), expõem-se agora algumas linhas de atuação para o 

ensino dos conteúdos culturais nas aulas de Espanhol:  
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 Inclusão de atividades que possibilitem uma análise de conteúdos 

culturais, valores, crenças e ideias, as quais vão ao encontro de fatores 

afetivos, cognitivos e situacionais, fomentando a competência 

intercultural para desenvolver as habilidades culturais; 

 Proporcionar perspetivas alternativas que permitam ao aluno uma 

reflexão de comparação, procurando assim que ele seja capaz de adequar 

a sua conduta em diversos contactos culturais; 

 Recurso a questões como “o que pensas sobre...?” e “o que sabes de...?”, 

que permitam ao aluno dispor de conhecimentos importantes sobre a 

cultura antes de manifestar a sua opinião, e que lhe possibilitem partir 

daquilo que conhece, de modo a aumentar a sua autoestima e os seus 

conhecimentos;  

 Estímulo ao aluno para que utilize material adicional de consulta e, por si 

mesmo, questione, compare, analise e alcance as suas próprias 

conclusões; 

 Recurso a uma sequência progressiva e de revisão de conteúdos, que 

permita uma boa sistematização daquilo que é transmitido; 

 Promoção de dinâmicas que despertem a consciência dos alunos para a 

necessidade de um registo apropriado em cada situação comunicativa. 

 

Com todas estas linhas de atuação, os alunos poderão refletir sobre a língua que 

aprendem e, através de diferentes funções comunicativas, aprender como fazer um 

pedido, pedir desculpas, concordar ou discordar de alguém, etc., aspetos fundamentais 

do processo educativo. Cada povo possui características socioculturais diferentes e o 

professor poderá recorrer a elas para promover uma análise contrastiva entre as duas 

culturas em questão. Os professores são os veículos de promoção da competência 

comunicativa dos alunos, tendo a responsabilidade de contribuir para que estes utilizem 

uma “linguagem amistosa” (Lima, 2008: 93-94), ou seja, uma linguagem alicerçada 

numa atitude de respeito mútuo. 

 

 Neste sentido, procura-se promover a competência da interculturalidade, esta 

definida como “un tipo de relación que se establece intencionalmente entre culturas e 

que propugna el diálogo y el encuentro entre ellas a partir del reconocimiento mutuo 

de sus respectivos valores y formas de vida” (Centro Virtual Cervantes cit. por Song, 

2011: 2-3). A interculturalidade pressupõe então o intercâmbio constante de ideias 
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oriundas de diferentes culturas, num mundo em que cada vez mais somos impelidos a 

contactar com novas expressões de diversidade cultural e modos diferentes de 

compreensão, levando-nos assim à necessidade de adotar uma atitude de diálogo mútuo. 

Com uma abordagem intercultural não se pretende, no entanto, fundir identidades de 

diferentes culturas numa única identidade, mas sim reforçá-las e enriquecê-las de um 

modo criativo e solidário. A interculturalidade é, nos últimos anos, no que diz respeito 

ao ensino das línguas, um enfoque, isto é, o enfoque cultural, “que aboga por el 

aprendizaje de la nueva lengua como medio para acercarse a una nueva cultura y 

establecer con ella un diálogo que permita el conocimiento mutuo” (Moriano, 2010: 22-

23).  

 

 

1.5. ESTEREÓTIPOS CULTURAIS 

   

 Após analisar o conceito de cultura e o seu papel no ensino da língua estrangeira, 

e face a diversos aspetos anteriormente referidos, considerei pertinente abordar o 

conceito de estereótipo cultural, uma vez que este se assume como fundamental no 

processo de ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira. 

 

De acordo com Amossy (1991, cit. por Vasconcelos, 2012: 23), um estereótipo é 

“l’image préfabriquée, toujours semblable à elle-même, que la collectivité fait 

monotonement circuler dans les esprits et les textes. (…) ses contours et ses contenus ne 

sont pas déterminés clairement: ils se défont et se reforment incessamment au gré du 

contexte et au hasard du déchiffrement“.  

 

 Pela definição supracitada, podemos concluir que a ideia subjacente a um 

estereótipo se baseia numa imagem pouco rigorosa, pré-concebida e ficcionada da 

realidade. Segundo Vasconcelos (2012: 23), o estereótipo é fruto de uma tendência 

egocêntrica do indivíduo, que inferioriza o outro. Todavia, a utilização do estereótipo 

passa também por uma simplificação do mundo: este é utilizado para explicar aquilo 

que nos rodeia, apontar diferenças e prever a atuação de outros; fomentar o sentido de 

pertença a um grupo por oposição a outros; manter a autoestima; categorizar facilmente 

a realidade social; e simplificar o conhecimento de outras pessoas e o modo como 

devem ser tratadas.  
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 O conhecimento limitado de uma cultura é um dos principais motivos que levam 

um indivíduo a generalizar todo um povo e a reproduzir os estereótipos relacionados 

com uma cultura estrangeira, o que faz com que não procure conhecê-la na realidade. 

Os estereótipos têm repercussões no comportamento de um indivíduo, fazendo com que 

este tenha preconceitos e atitudes discriminatórias em relação a uma cultura diferente. 

Quando não se tem um real conhecimento de uma cultura, poder-se-á recorrer a 

conceitos adquiridos no seu meio social, pelo que tal desconhecimento poderá fazer 

com que o aluno crie e/ou reproduza estereótipos (Silva, 2009: 27).  

 

 Sendo o estereótipo um fator natural e intrínseco ao ser humano (uma vez que 

nos auxilia na compreensão do mundo), é possível encontrá-lo também na aula de 

língua estrangeira. No entanto, no contexto escolar, poder-se-á iniciar uma abordagem 

pedagógica e intercultural, em que o estereótipo funcione como um meio de estimular o 

diálogo entre culturas. Neste sentido, o professor de língua estrangeira deverá, como 

referido nos pontos anteriores, fomentar a reflexão dos alunos, sobre si próprios e sobre 

os outros, exercendo o papel de mediador no que diz respeito à assimilação de novos 

conhecimentos culturais. O estereótipo, sendo algo usual entre os seres humanos, 

poderá ser um excelente ponto de partida para refletir sobre a cultura-alvo na sala de 

aula (Vasconcelos, 2012: 24).  

 

 O professor deverá então intervir para evitar posturas de discriminação. Neste 

processo, o docente deverá agir no sentido de que o aluno ultrapasse os limites da 

assimilação passiva de conhecimentos e assuma uma atitude crítica, fundamentada e 

consciente face aos mesmos. Portanto, um professor de línguas terá de procurar 

desenvolver a capacidade dos alunos para atuar nas diversas situações comunicativas, 

nunca negligenciando os modos de agir em determinados contextos culturais, 

facultando, deste modo, uma visão mais real da sociedade, o que culminará com a 

dissolução de estereótipos e preconceitos. O professor é, acima de tudo, um formador de 

opinião, pelo que deverá assumir a tarefa de divulgar diferentes aspetos culturais, 

alicerçado num espírito de respeito pelo outro e pelas suas diferenças. Simultaneamente, 

e uma vez que muitos manuais dissociam língua de cultura ou acabam por transmitir a 

parte cultural de forma homogénea, caberá ao professor empenhar-se na desconstrução 

dos conteúdos estereotipados, no sentido de intervir para formar cidadãos livres de 

estereótipos (Silva, 2009: 29-30). 
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1.5.1. OS PRINCIPAIS ESTEREÓTIPOS ASSOCIADOS AOS NATIVOS DA 

LÍNGUA ESPANHOLA 

 

 Ao abordar a questão dos estereótipos, considera-se pertinente expor alguns 

associados aos nativos da língua Espanhola, entre os quais se selecionará um conjunto 

para expor durante a aplicação prática do plano de intervenção, de acordo com a 

planificação da Escola D. Sancho I e do plano do Ministério da Educação. 

 

Em Portugal, Espanha é um país indissociável dos touros, das festas, do 

flamenco, do sol, do futebol, da paella e da sesta. Esta última é, sem dúvida, parte 

integrante do imaginário português face ao país vizinho; no entanto, de acordo com 

dados publicados no jornal El Mundo em 2009, apenas 16% da população espanhola 

dormia a sesta todos os dias. Relativamente ao futebol, este tem um papel de relevo na 

sociedade espanhola e está claramente enraizado na cultura do país, mas a verdade é que 

existem outros desportos muito populares entre o povo espanhol, tais como o ciclismo, 

o ténis, o hóquei em patins e o basquetebol. No que diz respeito às touradas, estas são 

efetivamente uma forte presença na cultura espanhola mas, nos últimos anos, a 

contestação a estes espetáculos tem crescido exponencialmente, estando esta prática 

proibida em duas comunidades autónomas do país (Catalunha e Canárias). Na realidade, 

os jovens espanhóis interessam-se cada vez menos por este tipo de espetáculo. O 

flamenco, dança típica da Andaluzia, popular e prestigiada internacionalmente, não 

pode ser considerada “a dança espanhola”, uma vez que existem muitas outras danças 

muito populares na cultura do país, mas que não gozam da mesma popularidade a nível 

internacional. Muito embora a paella seja um dos pratos mais representativos da 

gastronomia espanhola, a nova culinária do país tem sido, nos últimos anos, reconhecida 

pela sua inovação e variedade (Santos, 2012: 11-17). 

 

 

1.6. O CONCEITO DE PRAGMÁTICA 

 

 “A pragmática é o estudo da língua em uso na comunicação” (Santos, 2011: 

133). A pragmática é extremamente importante, pois a interpretação de um qualquer 

enunciado transpõe as fronteiras da mera descodificação. Somente quando integramos 

um enunciado num determinado contexto podemos interpretá-lo corretamente. 

Comunicar é assim participar numa forma de comportamento que é definida por regras 

relativamente estáveis e sistemáticas, regras essas que, para além de natureza 
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gramatical, são igualmente de índole pragmática (Vidal, 2010: 6). A competência 

comunicativa exige que conheçamos não só o código linguístico, mas também o que 

deve ser dito e a quem e o modo de o dizer. Tal competência prende-se com a utilização 

e interpretação das formas linguísticas, onde se encontram o conhecimento e as 

expectativas de quem pode ou não falar em determinados momentos, dos 

comportamentos não verbais adequados a cada contexto, das rotinas para tomar a 

palavra numa conversa, como recusar uma oferta, como dar uma ordem, etc. Tudo isto 

nos conduz para o campo da pragmática, ou seja, o conhecimento do mundo e a sua 

interiorização, aspetos fulcrais para que o emissor e o destinatário se compreendam 

mutuamente (Brandimonte, 2005: 196-197). O conhecimento de todo um sistema de 

descodificação do comportamento cultural, próprio de cada cultura, afigura-se 

extremamente importante para entender determinadas situações que não ocorrem no 

âmbito da cultura nativa, a justificar algumas atitudes que surgem como exóticas ou até 

bizarras, e a decifrar as mensagens não verbais que são constantemente transmitidas. 

Como afirmam Martinell et al. (1990, cit. por Soler-Espiauba, 2006: 325), “aprender 

una lengua es también aprender sus gestos”, ou seja, expressões faciais, gestos e 

posturas corporais. Assim sendo, é também relevante que se reflita sobre as atitudes 

corporais mais comuns no seio da cultura espanhola/hispânica: cumprimentos, 

despedidas, gestos de negação e afirmação, de recusa, de ternura, de um pedido de 

calma, etc., uma vez que também existem falsos amigos gestuais e que um mesmo gesto 

pode ter inúmeros significados diferentes. A proxémica é também outro aspeto 

importante na aprendizagem de uma língua estrangeira, pois esta envolve, por exemplo, 

as distâncias que existem entre os indivíduos quando se cumprimentam, quando 

conversam em público, quando vão a uma consulta, etc. Trata-se de um verdadeiro 

intercâmbio gestual entre falantes. Cabe ao professor identificar os gestos que podem 

criar mais facilmente falsas interpretações e provocar conflitos ou situações 

embaraçosas (Soler-Espiauba, 2006: 325-326). 

 

Deste modo, pretende-se que os alunos conheçam os hábitos, as características e 

os costumes da sociedade da língua-alvo, para que possam construir uma atitude 

tolerante relativamente ao outro (Ortega, 2005: 515).  

 

A pragmática intercultural é, hodiernamente, bastante relevante e oportuna, 

tendo em conta que se encontra particularmente presente no QECR, que refere 

frequentemente o enquadramento intercultural e multicultural no âmbito do processo de 
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ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira, focando também o aluno como sujeito 

da aprendizagem (como agente social, como falante intercultural e como aprendente 

autónomo) (Matos, 2003: 402-403). 

 

“As competências pragmáticas dizem respeito ao uso funcional dos 

recursos linguísticos (produção de funções linguísticas, actos de fala) 

e criam um argumento ou um guião de trocas interaccionais. Diz 

também respeito ao domínio do discurso, da coesão e da coerência, à 

identificação de tipos e formas de texto, à ironia e à paródia. Em 

relação a esta componente, mais ainda do que à componente 

linguística, é desnecessário acentuar o forte impacto das interacções e 

dos ambientes culturais nos quais estas capacidades são construídas.” 

(QCER, 2002: 35) 

 

A pragmática é então outro fator fundamental para a correta aprendizagem da 

língua e para a desconstrução de preconceitos.  

 

 

1.7. A AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM 

 

 Após a Segunda Guerra Mundial, o conceito de autonomia aplicado à educação 

tornou-se cada vez mais sistemático, consequência de diversos fatores: a emancipação 

de grupos minoritários; a reação à psicologia behaviorista; os desenvolvimentos da 

filosofia e linguística aplicada, da educação de adultos e dos avanços da tecnologia; o 

acesso cada vez mais generalizado da população à educação, etc. Neste contexto, foram-

se redefinindo o papel do aluno e do professor e os métodos de ensino. Nesta 

redefinição entrou a ideia de autonomia, que “pressupõe naturalmente, como qualquer 

outra orientação pedagógica, uma determinada ideologia da educação e um conjunto de 

pressupostos e convicções acerca do conhecimento e da organização da aprendizagem” 

(Castro, 2008). Foi a partir da década de 1980 que a autonomia no seio do ensino 

começou a destacar-se no campo da linguística aplicada. “A autonomia passa a ser 

considerada pelos diferentes métodos e abordagens de ensino de LE como meta a ser 

alcançada e é vista como uma ferramenta a ser utilizada para uma aprendizagem mais 

eficaz” (Luz, 2009: 43). 

  

 De acordo com Holec (1988: 7-8), a autonomia é sinónimo do “active exercise 

of learner responsibility” e da “ability to learn”. Para o autor, o aluno não é um sujeito 
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passivo, que obedece a um programa de ensino, mas sim um agente ativo, tomando 

decisões relativamente ao seu processo de aprendizagem, tanto sozinho como em 

conjunto com o professor ou os colegas. Estamos pois perante alguém que utiliza os 

seus próprios materiais e produtos. A aprendizagem envolve assim objetivos, conteúdos, 

métodos, técnicas e práticas que são, no fundo, negociadas por todos aqueles que estão 

envolvidos na aprendizagem (o próprio aluno, os colegas e os professores). Holec 

aponta para a ideia de que aquele que é capaz de aprender é autónomo, ou seja, sabe 

como aprender. No entanto, esta competência não inclui somente a capacidade de 

assumir as rédeas da sua própria dinâmica e método de aprendizagem, mas integra 

também a definição daquilo que se vai aprender no que diz respeito ao que se pretende e 

ao próprio conhecimento, bem como o modo de aprendizagem (escolha de materiais e 

métodos), e a própria forma de avaliar os resultados obtidos. Todavia, um aluno 

autónomo não está automaticamente obrigado a autoconduzir a sua aprendizagem, tanto 

total como parcialmente. O aluno fará uso desta habilidade apenas se o desejar e se o 

contexto material, social e psicológico o permitirem. 

  

 Neste sentido, as ideias transmitidas anteriormente para a definição de 

autonomia são dois lados da mesma moeda. O aluno aprende tanto indiretamente, 

implicitamente e intuitivamente, como abertamente, explicitamente e cognitivamente 

(Holec, 1988: 9). 

 

 A noção de autonomia no processo de ensino/aprendizagem implica uma 

participação ativa e responsável do aluno no seu percurso de aprendizagem e na escolha 

dos seus objetivos: é ele que coloca os seus problemas de aprendizagem e descobre os 

recursos necessários para ultrapassar os obstáculos (Castro, 2008).  

 

 Tem havido então um crescente reconhecimento da importância da autonomia na 

construção do conhecimento e no papel do aluno. Diversos são os fatores que podem ter 

influência positiva ou negativa no desenvolvimento da autonomia, entre eles: as 

características do aluno e do professor; o contexto educacional; a escola; o material 

disponível; os contextos políticos e sociais e inclusive a própria tecnologia. A 

autonomia é assim, não uma característica inata, mas um atributo desenvolvido ou 

reprimido por um conjunto de condições. De acordo com Vygotsky (1988, cit. por Luz, 

2009: 48), a autonomia é algo que se alcança por via da interação dos indivíduos, que 

abarca experiências múltiplas, conhecimentos e, frequentemente, culturas diferentes. 
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Paralelamente, o autor defende que o rumo do aluno deverá ter a assistência do 

professor, que trabalhará para que, futuramente, o discente reúna condições para 

executar as suas tarefas de forma totalmente autónoma. Espera-se assim que os alunos 

assumam responsabilidade pela sua aprendizagem e que os professores promovam 

ambientes propícios para que os primeiros se tornem conscientes do seu próprio 

desenvolvimento. A autonomia deve assim ser construída numa interdependência entre 

professor e aluno, no sentido de uma autonomia colaborante (Luz, 2009: 48-50). 

 

 Segundo Paiva (s.d.), a melhor metodologia para promover a autonomia é aquela 

que vai ao encontro dos interesses da maioria dos alunos, pois a língua deve fazer 

sentido para o aluno e não ser somente um conjunto de estruturas gramaticais que, na 

maioria dos casos, não desperta tanto interesse naqueles que a aprendem. Se a sala de 

aula só proporcionar atividades onde a língua é tratada de um modo artificial, os alunos 

sentirão que nada daquilo faz sentido, o que acabará por desmotivá-los. Em turmas 

extensas, uma boa opção reside na realização de trabalhos colaborativos (exemplo: no 

caso dos alunos iniciantes, é possível facultar um texto com palavras e imagens soltas, 

seguidas de informações; representar; fazer pesquisas em grupo; etc.). Ainda de acordo 

com Paiva (s.d.), o professor também deverá usar as horas na sala de aula para procurar 

despertar nos alunos a vontade de, fora do contexto escolar, procurar novas experiências 

com aquela língua.  

 A autonomia exige a capacidade de usar corretamente a língua e interagir com a 

cultura dessa mesma língua. Paralelamente, importa desenvolver características 

pessoais, tais como a responsabilidade, a sensibilidade e a cooperação. É o “aprender a 

aprender”, fulcral numa sociedade de conhecimento:  

  

““Aprender a aprender” é a capacidade de se iniciar e prosseguir uma 

aprendizagem. (...) [Os alunos] devem ser capazes de organizar a sua própria 

aprendizagem, incluindo gerir o seu tempo e a informação com eficácia, tanto 

individualmente como em grupos. Esta competência implica também que (...) 

tenha[m] consciência do seu próprio método de aprendizagem e das suas 

próprias necessidades, identificando as oportunidades disponíveis, e que tenha 

a capacidade de remover os obstáculos para uma aprendizagem bem-sucedida” 

(Parlamento Europeu et al., 2005, cit. por Castro, 2008). 

 

 Segundo Raya et al. (2007: 3-5), é fundamental desenvolver uma pedagogia para 

a autonomia devido, antes de mais, à predisposição e necessidade humana de nos 
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transformarmos em indivíduos autodeterminados e participantes ativos nas 

comunidades sociais. Do ponto de vista ético e político, a pedagogia para a autonomia 

pode ser igualmente encarada como uma estratégia para alcançar a democracia na 

educação e na sociedade em geral. Em segundo lugar, os autores afirmam que as 

investigações conduzidas recentemente revelam existir uma forte evidência no sentido 

de que o controlo dos ambiente de aprendizagem conduz a uma fraca assimilação de 

conteúdos, ansiedade, tendência a uma atitude passiva e dependência em relação aos 

outros para avaliar o próprio trabalho. No sentido oposto, encontram-se ligações 

significativas entre o desenvolvimento da autonomia na aprendizagem e um número 

bastante positivo de ganhos, tais como vitalidade, motivação intrínseca, perceção da 

própria competência, tendência por enveredar por trabalhos mais difíceis, atitudes 

cooperativas, sentido crítico dos processos de aprendizagem, desejo de aprender e 

capacidades para tomar as próprias decisões. Todos estes aspetos podem contribuir 

significativamente para transformar a aprendizagem de uma língua num processo com 

maior significado, mais acessível a todos os alunos. A pedagogia para a aprendizagem 

envolve também professores que se transformam em agentes de mudança, o que 

aumenta o seu poder de influência.  

 

 Ainda de acordo com os mesmos autores (2007: 5-6), a pedagogia para a 

autonomia dever-se-á reportar a uma visão da educação como a obtenção e maior 

enriquecimento, maior poder e maior capacidade de transformação, em detrimento da 

opressão e mera reprodução. Tal significa que os alunos e os professores são encarados 

como agentes criativos e críticos dos processos de aprendizagem, cogestores do ensino e 

da assimilação de conteúdos, colegas numa “negociação pedagógica”. Tudo isto 

significa que a educação passa a ser vista como uma oportunidade para lutar por uma 

vida melhor, mais racional, justa e satisfatória. 

 

 No que diz respeito ao ensino das línguas estrangeiras, Raya et. al (2007: 7-8) 

sustentam que a pedagogia para a autonomia deverá integrar princípios gerais do ensino 

das línguas, emergentes da teoria e da pesquisa relativamente à questão da incorporação 

de uma segunda língua e da própria didática das línguas. Paralelamente, é fundamental 

criar um ambiente de aprendizagem, na sala de aula o mais natural possível. Neste 

sentido, importa ter em conta a integração de habilidades de linguagem, a 

contextualização da língua, uma ponte direta entre a língua e o aluno, uma linguagem 

indissociável da ação imediata invisível, tanto verbal como não verbal; é igualmente 
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importante procurar utilizar uma linguagem significativa para o dia a dia, rica tanto em 

qualidade como em quantidade, que seja desenvolvida durante um longo período de 

tempo.  

 

 Atualmente, cabe à escola munir os alunos de ferramentas que lhes permitam ter 

um papel construtivo e ativo nas suas aprendizagens ao longo da vida, pelo que deverão 

ser ensinados a entender e a fazer o melhor uso possível dos recursos pessoais que lhes 

possibilitem uma reflexão permanente das suas próprias ações, um maior controlo sobre 

os seus processos de aprendizagem e o reforço das suas competências. Castro (2008) 

sustenta que o aluno deverá possuir estratégias autoreguladoras para orientar a sua 

atividade cognitiva e desenvolver o seu desempenho escolar. Ainda assim, e segundo 

Luz (2009: 51), esta autonomia envolverá sempre contextos sociais, culturais, 

institucionais e governamentais nos quais nos inserimos, pelo que, para o autor, a 

autonomia requer uma dependência de outros indivíduos e configurações da sociedade. 

 

 Nas aulas de língua estrangeira, a necessidade de promover uma atitude 

autónoma não é exceção. Assim, o professor deverá desempenhar o papel de facilitador, 

de pessoa-recurso e de monitor. De acordo com Oliveira (s.d.), 

     

“Enquanto professor facilitador compete-lhe criar os contextos e 

disponibilizar os recursos educativos propiciadores da promoção da 

autonomia na aprendizagem do aluno. O desempenho de professor 

recurso prende-se com o apoio às solicitações dos alunos sobre 

questões relativas ao funcionamento da língua e/ou sobre os processos 

de resolução dos problemas associados à sua utilização. (...) O 

professor deverá estar sempre atento à forma como os alunos 

concretizam as tarefas, identificando problemas, fornecendo pistas 

para a sua resolução ou encorajando os alunos, isto é, compete-lhe 

monitorar o trabalho a desenvolver pelos alunos”.   

  

 Ao procurar promover a autonomia, é importante questionarmo-nos sobre o 

alcance e o modo como as atividades que propomos estimulam o aluno para a tomada 

de decisões e de iniciativas próprias. Desta forma, dever-se-á desenvolver atividades 

onde o aluno possa assumir um certo grau de controlo sobre componentes como 

recursos, interação, conteúdos, estratégias, objetivos, avaliação, etc., o que exige a 

proposta de tarefas de índole aberta e adaptáveis a distintas orientações pessoais e 
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ritmos de aprendizagem. Caminha-se assim no sentido de fomentar uma orientação 

interpretativa e exploratória da educação (Vieira et al., s.d.). 

 

 

1.8. DOCUMENTOS ORIENTADORES DO PROCESSO DE 

ENSINO/APRENDIZAGEM 

  

Para a contextualização do projeto, foi pertinente consultar alguns documentos 

nacionais e internacionais norteadores do processo de ensino/aprendizagem. Aqui, 

devemos ter em conta o Programa de Espanhol Iniciação para o 10º ano, apresentado 

pelo Ministério da Educação, o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, 

assim como o Plano Curricular do Instituto Cervantes, já que em todos eles se valoriza a 

competência intercultural no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira. 

 

1.8.1. PROGRAMA DE ESPANHOL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

De acordo com o Programa de Espanhol: 

 

“A aprendizagem da língua não deve fazer-se de forma independente da 

realidade sociocultural. Língua e cultura são indissociáveis, uma vez que a 

língua, além de veicular a cultura de um país, serve para expressar toda a sua 

realidade. Todas as funções comunicativas previstas no programa devem 

trabalhar-se em íntima conexão com a realidade sociocultural. Os domínios de 

referência, temas, tarefas e projectos que se propõem devem ter em conta as 

necessidades e interesses de cada grupo de alunos e ser motivadores para eles 

sem cair nos tópicos académicos de sempre. A realidade dos países hispano-

falantes deve ser apresentada, também, de forma viva, realizando uma 

aproximação a partir dos aspectos mais interessantes para os alunos. Os temas 

transversais (Educação para a cidadania e Aspectos sociais e culturais dos 

países onde se fala espanhol) devem estar presentes em todas as unidades; os 

restantes podem ser tratados em unidades autónomas ou estar incluídos em 

várias” (ME, 2001: 12). 

 

 No que diz respeito ao 10º ano, o Programa refere especificamente que os alunos 

deverão ser capazes de relacionar as suas próprias experiências com as dos jovens do 

país da língua-alvo e menciona, como materiais, revistas, folhetos, canções, etc.; 

comparar as convenções linguísticas próprias da interação social com as utilizadas na 
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língua materna, sobretudo na questão da adequação ao registo; e aprender a ultrapassar 

as interferências entre a Língua Portuguesa e a Língua Espanhola (ME, 2001: 34-40). 

 

 

1.8.2. QUADRO EUROPEU COMUM DE REFERÊNCIA PARA AS LÍNGUAS 

 

O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001: 150) aponta 

para a importância da cultura na aprendizagem das línguas estrangeiras: “O 

conhecimento, a consciência e a compreensão da relação (semelhanças e diferenças 

distintivas) entre “o mundo de onde se vem” e “o mundo da comunidade-alvo” 

produzem uma tomada de consciência intercultural”. 

 

Atualmente, em muitos casos, verificamos que as instituições educativas 

ministram cursos de cultura e civilização como módulos isolados da língua, que a 

maioria dos docentes não está consciente da melhor forma para transmitir os aspetos 

culturais e que a oferta editorial nem sempre aborda todos os conteúdos que deveria 

(Martínez, 2008: 15-16). Torna-se, portanto, fulcral desenvolver os conteúdos 

socioculturais, os quais “diz[em] respeito ao conhecimento e às capacidades exigidas 

para lidar com a dimensão social do uso da língua” (QECR, 2001: 169). 

  

De acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001: 

156-174), a competência comunicativa envolve competências linguísticas, 

sociolinguísticas e pragmáticas. As primeiras, no que diz respeito ao nível A1, 

direcionam-se para a assimilação de um conjunto muito elementar de expressões 

simples acerca de detalhes pessoais e necessidades de índole concreta. As segundas, 

referem-se ao conhecimento e às capacidades requeridas para lidar com a esfera social 

do uso da língua. Estas abarcam os marcadores linguísticos de relações sociais, as regras 

de delicadeza, as diferenças de registo, as expressões de sabedoria popular, etc. No nível 

A1, tais competências apontam para a capacidade de estabelecer contactos sociais 

básicos, recorrendo às formulas de delicadeza do quotidiano mais básicas 

(apresentações, saudações e despedidas, etc.). Por fim, no que concerne às competências 

pragmáticas, o QECR refere o conhecimento do utilizador da língua, os princípios que 

regem as formas como as mensagens são organizadas, estruturadas e adaptadas, 

utilizadas para estabelecer funções comunicativas e sequenciadas consoante os 

esquemas interacionais e transacionais. 
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1.8.3. PLANO CURRICULAR DO INSTITUTO CERVANTES 

 

Um dos objetivos do Plano Curricular do Instituto Cervantes reside na 

transformação do aluno num falante intercultural, enfatizando a importância da 

consciência, da aceitação e do aproveitamento da diversidade cultural como modo de 

ampliar a própria visão do mundo e como fonte de enriquecimento da sua competência 

intercultural; da análise das semelhanças e diferenças de dois sistemas culturais 

distintos, para promover uma aproximação cultural cada vez mais profunda; e a noção 

de que a perspetiva da nossa própria identidade pode influenciar na interpretação de 

uma nova, no sentido de reduzir a influência dos preconceitos e das atitudes 

etnocêntricas na interpretação e no aproximar com a nova realidade (Instituto Cervantes, 

2012: 83). 

 

Todos estes objetivos envolvem: identificar e prevenir preconceitos, estereótipos 

e crenças que dificultem a aproximação a outras culturas; controlar conscientemente os 

fatores que se assumem como obstáculos para a interpretação e o aproximar com uma 

nova realidade, e a utilização de novos procedimentos para interpretar a nova realidade, 

no sentido de transpor os limites dos estereótipos, das atitudes etnocêntricas, etc. Assim, 

procura-se que o aluno vá adquirindo uma perspetiva cultural livre de condicionantes no 

momento em que se relaciona com novas culturas, que desenvolva novas ferramentas e 

atitudes que lhe proporcionem pontos de interação e interpretação, para possuir uma 

perspetiva plurilingue e pluricultural (Instituto Cervantes, 2012: 83-84). 

 

De acordo com o Plano Curricular do Instituto Cervantes, a componente cultural 

divide-se em três secções, sendo uma delas a das habilidades e atitudes interculturais, 

estruturada em: a) configuração de uma identidade cultural, que integra as habilidades e 

as atitudes interculturais a desenvolver pelo aluno; b) o processamento e a assimilação 

de conhecimentos culturais e comportamentos socioculturais; c) interação cultural; d) 

mediação intercultural (Cea, 2012: 86). 

 

O Plano de Intervenção aplicado assenta fundamentalmente no processamento e 

na assimilação de saberes culturais e comportamentos socioculturais, os quais considero 

primordiais para o nível A1 da turma onde o projeto é implementado. 
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CAPÍTULO II – PLANO GERAL DE INTERVENÇÃO 

 

 Realizado o enquadramento teórico do tema abordado no estágio, segue-se o 

plano geral de intervenção: os objetivos, as estratégias, a metodologia e o contexto de 

intervenção. 

 

 

2.1. PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Realizado o enquadramento teórico deste relatório, apresenta-se agora a questão 

central da presente investigação: 

 

 Como abordar a cultura na aula de ELE, de forma a permitir a 

comunicação dos alunos em contexto real e desenvolver a sua 

competência intercultural (relacionada com as competências gerais do 

indivíduo) e a sua subcompetência pragmática sobre a língua-alvo? 

  

No âmbito deste estudo, considero fulcral dar também resposta às questões 

derivadas que se seguem: 

 

 Quais as melhores estratégias pedagógicas (procedimentos em sala de 

aula) para desenvolver competências interculturais nos alunos? 

 

 Estarão os alunos conscientes das diferenças entre as culturas espanhola 

e portuguesa? 

 

 Qual a influência das falhas comunicativas (devidas à existência de 

estereótipos culturais) na expressão dos alunos? 

 

 Qual o papel do professor na transmissão dos conteúdos socioculturais 

(em particular, as questões relacionadas com os estereótipos culturais e o 

desenvolvimento da subcompetência pragmática)? 

 

Assim, caminhar-se-á no sentido de atingir os seguintes objetivos: 
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1. Procurar colmatar as principais lacunas, ao nível da abordagem 

dos conteúdos socioculturais, do manual adotado (materiais e 

atividades que permitam dissolver os estereótipos culturais 

existentes entre os alunos). 

 

2. Desenvolver estratégias (procedimentos em sala de aula) para 

desenvolver competências socioculturais aos alunos. 

 

3. Consciencializar os alunos para a importância que a 

aprendizagem dos conteúdos socioculturais terá na fluência da 

língua, dando especial atenção às questões relacionadas com os 

estereótipos culturais e a pragmática; 

 

4. Melhorar a competência sociopragmática dos alunos; 

 

5. Avaliar os resultados práticos das estratégias (procedimentos em 

sala de aula) implementadas durante o estágio. 

 

 

 

 Passo a apresentar, na Tabela 1, o quadro-síntese das estratégias de intervenção, 

onde se indicam os objetivos do projeto, as estratégias que serão aplicadas e a 

informação que será recolhida e analisada para uma posterior avaliação da experiência. 

 

 

Quadro-síntese das Estratégias de Intervenção 

Objetivos 

 

- Procurar colmatar as principais 

lacunas, ao nível da abordagem dos 

conteúdos socioculturais, do 

manual adotado (materiais e 

atividades que permitam dissolver 

os estereótipos culturais existentes 

entre os alunos). 

 

 

Estratégias 

 

- Análise do manual e pesquisa 

bibliográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

Informação a recolher e analisar 

 

- Conteúdos socioculturais abordados 

pelo manual e bibliografia relativa ao 

ensino destes conteúdos. 
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- Criar estratégias (procedimentos 

em sala de aula) para desenvolver 

os conteúdos socioculturais. 

 

 

 

 

 

- Consciencializar os alunos para a 

importância que a aprendizagem 

dos conteúdos socioculturais terá na 

fluência da língua, dando especial 

atenção às questões relacionadas 

com os estereótipos culturais e a 

pragmática; 

 

 

 

- Melhorar a competência 

sociopragmática dos alunos. 

 

 

 

 

 

- Avaliar os resultados práticos das 

estratégias (procedimentos em sala 

de aula) implementadas durante o 

estágio. 

- Grelha de observação e registos 

reflexivos do professor. 

- Avaliação de questionário e 

observação de aulas prévias à 

intervenção. 

 

 

 

- Atividades didáticas de promoção 

da competência intercultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Atividades didáticas de promoção 

da competência sociocultural. 

- Fichas de trabalho. 

 

 

 

 

- Autoavaliação. 

- Questionário final aos alunos. 

- Capacidades e dificuldades 

evidenciadas pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

- Registos do professor sobre o 

desempenho dos alunos nas atividades 

de comunicação oral e reflexão sobre 

o valor e limitações dessas atividades. 

- Perceções dos alunos sobre o seu 

desempenho nas atividades propostas. 

 

 

 

 

- Registos do professor sobre o 

desempenho dos alunos nas atividades 

de comunicação oral e reflexão sobre 

o valor e limitações dessas atividades. 

 

 

 

- Registos do professor sobre o 

desempenho dos alunos nas atividades 

de comunicação oral e reflexão sobre 

o valor e limitações dessas atividades. 

- Perceções doa alunos sobre o valor e 

limitações da experiência. 

Tabela 1 - Quadro-síntese das estratégias de intervenção. 

 

 

2.2. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO-AÇÃO  

 

 De acordo com Latorre (2003: 23), “la investigación-acción se puede considerar 

como un término genérico que hace referencia a una amplia gama de estrategias 

realizadas para mejorar el sistema educativo e social”. 
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INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 ACCIÒN                             FORMACIÓN 

Tabela 2 - Triángulo de Lewin. 

 

 

A investigação-ação é: a) participativa, já que se trabalha com o intuito de 

melhorar as próprias práticas, numa espiral introspetiva; b) colaborativa, pois envolve 

um grupo de pessoas; c) criadora de comunidades autocríticas de pessoas que 

participam em todas as fases do processo de investigação; d) sistemático, direcionado 

para a prática; e) teorizador da prática; f) avaliador da prática das ideias e das 

suposições e da sua aplicação; g) um processo de registo, compilação e análise dos 

nossos juízos, reações e impressões face a tudo o que nos envolve, exigindo uma 

reflexão constante das experiências pessoais; h) indutor de uma análise crítica das 

situações; e i) propiciadora a modificações progressivas rumo a uma maior eficiência 

(Kemmis et al.1988 cit. por Latorre, 2003: 25).  

 

Neste sentido, a investigação-ação procura melhorar e transformar a prática 

social e educativa (à medida que persegue uma melhor compreensão da própria prática), 

articular permanentemente a investigação, a ação e a formação, e aproximar-se o 

máximo possível da realidade. 

A modalidade da investigação-ação elegida para a elaboração do projeto de 

intervenção foi o prático, presente nos trabalhos de Stanhouse (1998 cit. por Latorre, 

2003: 30) e de Elliott (1993 cit. por Latorre, 2003: 30): este confere um papel ativo e 

autónomo ao professor, uma vez que é ele quem seleciona os problemas de investigação 

e quem controla o projeto, podendo solicitar a assistência de um colega ou de alguém 

com um olhar crítico; este modelo envolve processos direcionados para a realização dos 

valores intrínsecos à prática educativa e implica a transformação da consciência dos 

participantes e uma mudança nas práticas sociais. Por outras palavras, o professor é uma 

espécie de consultor de todo o processo, participando no diálogo para apoiar a 

participação dos alunos, a participação ativa e as práticas sociais, o que vai ao encontro 
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da questão da autonomia problematizada no ponto 1.7. Assim, considerou-se ser este o 

modelo mais adequado para a realização e aplicação do projeto, já que o docente 

procura operar uma transformação na consciência dos discentes e apoia-los no 

desenvolvimento das suas próprias aprendizagens. 

 

Para a consecução dos objetivos referidos no ponto anterior do presente trabalho, 

percorreram-se as seguintes fases: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observação — efetuou-se uma observação cuidada da turma onde o 

projeto de intervenção viria a ser colocado em prática, de modo a 

recolher informações pertinentes para a construção desse mesmo projeto:  

 

a) Questionário aos alunos (facultado em novembro de 

2012, no sentido de diagnosticar aspetos importantes 

para o desenvolvimento do Plano de Intervenção). 

 

2. Formulação da questão central — procurou-se enunciar o projeto de 

intervenção na forma de uma pergunta de partida, através da qual se 

tentou exprimir o que se pretendia saber e colocar em prática; 

 

3. Exploração — nesta fase, procedeu-se às operações de leitura que me 

permitiram elaborar o enquadramento teórico e aprofundar o 

conhecimento acerca do objeto em questão: 

 

a) Revisão da literatura alusiva ao tema. 

 

4. Reflexão sobre as estratégias a implementar (assente no enquadramento 

teórico já apresentado) e no diagnóstico da turma onde o projeto viria a 

ser aplicado; 

 

INVESTIGAÇÃO 
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5. Aplicação do projeto de intervenção: 

 

a) Elaboração de uma tabela na qual são descritos os 

objetivos gerais, os objetivos específicos, as 

competências/destrezas, os conteúdos, os materiais e o 

modo de avaliação; 

 

b) Procura de materiais para utilização na sala de aula; 

 

c) Sistematização na recolha de dados acerca dos mais 

variados aspetos — observar e supervisionar dados para, 

posteriormente, refletir, avaliar e explicar o ocorrido. 

 

6. Avaliação intermédia e reformulação de objetivos: 

 

a) Recolha de informação junto dos alunos, da supervisora 

e da orientadora, através de um questionário aos 

primeiros e de conversas com as segundas;  

 

b) Análise de todas as informações sistematicamente 

recolhidas e redirecionamento do plano inicial. 

 

7. Reflexão e avaliação dos resultados alcançados: 

 

a) Recolha de informação junto dos alunos, da supervisora 

e da orientadora, através de um questionário aos 

primeiros e de conversas com as segundas; 

 

 

AÇÃO 
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b) Identificação de critérios de melhoria e seleção de 

fragmentos de dados que serviam de evidência dessa 

melhoria, ligando-a com o problema central da 

investigação. 

 

A metodologia seguida pautou-se pela elaboração de um conjunto de 

instrumentos que permitiram avaliar os objetivos e as propostas do plano de 

intervenção, assim como os interesses e necessidades da turma em questão: 

 

 Questionário para os alunos: 

 

- Questionário anterior à aplicação do projeto — os dados 

obtidos permitiram um melhor conhecimento dos 

interesses e dificuldades da turma, sendo um instrumento 

importante para a arquitetura do projeto; 

 

- O questionário incluiu maioritariamente questões abertas 

e o tratamento dos dados seguiu uma metodologia 

quantitativa (correspondente à fase 1, alínea a), da 

metodologia de investigação-ação). Este questionário foi 

facultado aos alunos em novembro de 2012. 

 

- Questionário intermédio — os dados obtidos permitiram fazer 

um balanço do trabalho realizado até ao final do primeiro bloco 

de aulas e auxiliar na reformulação dos objetivos iniciais; 

 

- Questionário final — os dados obtidos permitiram aferir os 

resultados gerais da aplicação do projeto de intervenção. 

 

- Diário do docente — nele foram registadas todas as observações 

que considerei mais pertinentes para o desenvolvimento da 

aplicação do projeto e para a minha evolução pessoal (anexo 1). 
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2.2.1. METODOLOGIA DE ENSINO: O ENFOQUE POR TAREFAS 

 

 No que diz respeito à metodologia de ensino, criei estratégias alicerçadas em 

tarefas, cujo objetivo residiu no desenvolvimento de competências interculturais em 

geral:  

 

A abordagem [...] adoptada é [...] orientada para a acção, na medida 

em que considera antes de tudo o utilizador e o aprendente de uma língua como 

actores sociais, que têm que cumprir tarefas [...] em circunstâncias e ambientes 

determinados, num domínio de actuação específico. [...] as acções são 

realizadas por um ou mais indivíduos que usam estrategicamente as suas 

competências específicas para atingir um determinado resultado. [...] tal leva 

também em linha de conta os recursos cognitivos, afectivos, volitivos e o 

conjunto das capacidades que o indivíduo possui e põe em pratica como actor 

social (QCER 2001: 29). 

 

Na sala de aula foi assim desenvolvida uma programação baseada na realização 

de tarefas que envolveram uma participação ativa dos alunos, rumo à concretização de 

uma tarefa final. Esta deverá ser suscetível de transferência para contextos reais e, pelo 

seu caráter lúdico-pedagógico, extremamente motivante e interessante para os alunos. 

Através destas tarefas, colocam-se em prática diversas competências essenciais. Ao 

longo deste processo, os alunos vão realizando tarefas que os preparam para a final, 

adquirindo, entretanto, as ferramentas necessárias para a consecução dessa mesma 

tarefa: as diversas tarefas proporcionam vocabulário, informações, gramática, etc. 

 

 O enfoque por tarefas passa assim por 

 

“la propuesta de un programa de aprendizaje de lengua cuyas unidades 

consisten en actividades de uso de la lengua, y no en estructuras sintácticas 

(...) o en nociones y funciones (...). Su objetivo es fomentar el aprendizaje 

mediante el uso real de la lengua en el aula e no solo mediante la 

manipulación de unidades de sus diversos niveles de descripción; de ese modo 

se postula que los procesos de aprendizaje incluirán necesariamente procesos 

de comunicación” (Centro Virtual Cervantes, s.d.). 

 

 Os alunos são portanto o ponto central de toda a aprendizagem, pois realizam 

atividades conducentes ao desenvolvimento e avaliação do seu progresso, interagindo 

com os seus colegas para definir objetivos e arquitetar estratégias, construindo, deste 
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modo, o conhecimento da língua-alvo. Todo este processo vai também ao encontro da 

autonomia, contrariando o ensino expositivo das aulas tradicionais.  

 

 De acordo com esta metodologia, o aluno é o principal responsável pela sua 

aprendizagem e adquire ferramentas que lhe permitem criticar, refletir e avaliar o seu 

próprio rumo de assimilação de conteúdos, juntamente com os seus colegas e o 

professor. Esta noção de autonomia vai também ao encontro da capacidade de interagir 

e aprender com os outros, já que todo o processo de aprendizagem se alicerça na 

interação mútua.  

 

O enfoque por tarefas centra-se na forma de organizar, sequenciar e levar a cabo 

as atividades de aprendizagem na aula. Realizam-se diferentes tipos de tarefas prévias 

nas quais se trabalham elementos necessários para poder levar a cabo a tarefa final, 

trabalhando-se com diferentes materiais (manual, vídeos, imagens, etc.). Optou-se por 

este enfoque, uma vez que ele tem como objetivo proporcionar às aulas um caráter 

globalizador de integração dos diferentes eixos do processo educativo, isto é, objetivos, 

conteúdos, metodologias e avaliação. Esta forma de organizar as atividades proporciona 

igualmente uma atitude mais ativa por parte dos estudantes, aos quais é solicitada a 

realização das diferentes tarefas, o que vai ao encontro da ideia de autonomia já 

desenvolvida neste trabalho. Segundo Estaire (s.d.: 1), “las tareas como unidad 

lingüística en la vida real se definen como aquellas actividades para las cuales 

utilizamos la lengua en nuestra vida cotidiana”, pelo que tal enfoque “ha probado ser 

un instrumento eficaz para integrar los diferentes ejes del proceso educativo”. 

 

O enfoque por tarefas é pois direcionado para a interação, a dinâmica e o 

contexto da aula como base da aprendizagem, colocando em segundo plano o conteúdo 

da aula em si. Verifica-se então um interesse pela interação e pela participação na aula, 

pelo intercâmbio instrutivo entre os alunos, pelo contexto e pelas condições nas quais se 

realiza a interação, o que forma um novo modelo comunicacional, o qual prioriza a 

linguagem e a interação na sala de aula. Esta deve ser encarada como uma estrutura de 

relações sociais, o que se traduz na procura de respostas nos comportamentos e atitudes, 

no modo de pensar, na linguagem, etc., presentes em toda a aula. Estamos assim perante 

o enfoque interativo, participativo e negociado, o qual permite uma maior 

responsabilidade e desenvolvimento da aprendizagem do aluno, sobretudo do sentido do 

eu no desenvolvimento e a capacidade de interpretação das intenções e sentimentos dos 
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outros num contexto social. Conclui-se, desta forma, que o enfoque por tarefas é um dos 

melhores modos de transmitir as questões relacionadas com a pragmática, que, como 

vimos, é um dos pontos fulcrais do plano de intervenção em causa. Nas palavras de 

Sierra (1997: 61), “el proceso de enseñanza y aprendizaje es (...) una conjunción de 

aspectos cognitivos y emocionales, de información transmitida y de relaciones sociales 

y didácticas que se establecen en el aula, entorno a los que la participación del 

alumnado se hace imprescindible”.  

 

 

2.3. CONTEXTO DA INTERVENÇÃO 

 

 Com o intuito de corroborar a pertinência do projecto em questão, elaboro agora 

o enquadramento contextual do mesmo. 

 

A primeira parte do Estágio Profissional correspondeu ao período de observação 

de aulas. Nos pontos que se seguem, encontra-se uma reflexão relativa às práticas 

pedagógicas realizadas na turma de 10º ano de Espanhol do Agrupamento de Escolas D. 

Sancho I, no primeiro e segundo períodos do ano letivo 2012/2013. 

 

  A observação centrou-se nos vários agentes educativos, nos processos de 

ensino/aprendizagem e no desenvolvimento de competências para a construção do Plano 

de Intervenção. A observação apresentada envolve os professores, os alunos, o 

programa da disciplina e as estratégias e atividades.  

 

 

2.3.1. CARATERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

 O projeto de intervenção foi desenvolvido na Escola Secundária D. Sancho I, 

situada em Vila Nova de Famalicão, escola-sede do Agrupamento de Escolas D. Sancho 

I. Em 2012, criou-se um mega-agrupamento após a união das Escolas D. Sancho I, 

Nuno Simões e E.B. 1, 3 JI, com aproximadamente 2500 alunos. 

 

 A Escola Secundária D. Sancho I está situada num concelho do Vale do Ave, 

periférico à Área Metropolitana do Porto, numa zona urbano-industrial disseminada, 

composta sobretudo por uma população bastante jovem, um facto que aponta para a 
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necessidade de ampliação do parque escolar e diferentes estruturas de índole cultural, 

social, desportiva e associativa. 

 

 “Uma Escola do presente... mas com os olhos no futuro” constitui a máxima da 

escola e aponta para dois caminhos aparentemente opostos, mas complementares: não 

descurar os elementos culturais próprios da história e da tradição e, simultaneamente, 

desenvolver ferramentas que permitam ir ao encontro da modernidade e dos seus 

desafios, cada vez mais complexos num mundo em permanente interligação e 

transformação. Desta forma, procura-se fornecer aos alunos uma formação coesa, 

inovadora e dinâmica. A busca incessante pelo sucesso escolar, através do fomento de 

diferentes oportunidades para uma formação académica que promova a inserção no 

mercado de trabalho, o desenvolvimento do sentido de cidadania, alicerçada em valores 

como a liberdade, a responsabilidade, a solidariedade, a autonomia e a democracia, e a 

presença e forte envolvimento de todos os agentes educativos num projeto de 

construção de um meio escolar ativo, cooperativo e capaz de dar resposta aos 

imperativos da modernidade são alguns dos principais objetivos definidos pela Escola 

Secundária D. Sancho I. Neste âmbito, assume especial relevância a permanente 

abertura da instituição escolar à comunidade envolvente, procurando sensibilizar e 

fomentar a lógica e a dinâmica da própria escola, gerando igualmente suportes para o 

desenvolvimento de iniciativas inovadoras solicitadas pelos docentes. 

 

 Com o intuito de melhor conhecer e reunir informação relevante acerca da 

instituição de ensino onde o meu estágio iria decorrer, consultei atentamente os 

documentos normativos da escola, tais como o Projeto Educativo (2009-2013), o Plano 

Anual de Atividades, o Regulamento Interno, o Projeto Curricular da Escola, os 

Critérios Gerais e Específicos de Avaliação e os Relatórios de Avaliação Interna. Por 

meio da análise destes documentos, fui capaz de caracterizar detalhadamente o meio 

envolvente ao agrupamento, a instituição em si e a sua lógica organizativa e funcional. 

Tal informação foi aprofundada e complementada por via de um contacto direto com os 

órgãos administrativos e com o corpo docente da escola em questão. No final, fui capaz 

de compreender a dinâmica escolar e elementos relativos à organização da instituição, 

bem como os princípios que regem toda a prática educativa no agrupamento em causa. 
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2.3.2. A TURMA DE ESPANHOL 

 

Para iniciar o enquadramento contextual do projecto, importa focar a nossa 

atenção na caracterização da turma que se constituiu como objeto de estudo para o plano 

de intervenção: uma turma de Espanhol do 10º ano, de Nível A1 (iniciação), composta 

por 25 alunos (3 rapazes e 22 raparigas), com idades compreendidas entre os 14 e os 18 

anos, divididas da seguinte forma:  

Turma: 1008 - Nível A1
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Gráfico 1 - Turma de Espanhol: idades dos alunos. 
 

 

Apresento agora alguma informação sobre a turma, baseada em dados fornecidos 

pelo respetivo Diretor de Turma, pelo questionário apresentado aos alunos e pela 

observação de aulas. 

 

A turma de Espanhol de 10º ano era maioritariamente composta por alunos 

provenientes da classe média baixa. Dos 25 discentes, 4 já haviam apresentado uma 

retenção. Embora todos eles tencionassem estudar até ao ensino superior, eram alunos 

que apresentavam algumas dificuldades de aprendizagem, principalmente nas 

disciplinas de Matemática, História, Português e Inglês.  

 

 Inicialmente, a turma era composta por 25 alunos; contudo, no segundo período, 

desistiu um aluno e dois vieram transferidos da área de ciências (estes dois tiveram mais 

dificuldades em aprender as matérias, já que era a primeira vez que tinham contacto 

com a Língua Espanhola). 

 

Ainda segundo informações fornecidas pelo Diretor de Turma, nesta turma 

poucos eram os que frequentavam alguma atividade extracurricular, o que lhes permitia 

ter mais tempo para estudar. Apesar disso, apenas 16 alunos gostavam de o fazer.  
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A principal causa detetada para o insucesso escolar destes alunos era, de acordo 

com informações facultadas pelo Diretor de Turma, a falta de atenção e concentração 

nas aulas, bem como a ausência de hábitos de estudo. 

 

Além destes dados, a observação de aulas, desde o início de outubro, permitiu 

perceber que os alunos, para além de demonstrarem poucos conhecimentos 

socioculturais (algo natural no nível A1), também revelavam alguns estereótipos em 

relação à língua-alvo. Eis dois exemplos destas situações: um aluno utilizou o termo 

espantoso, com o seu significado português, ignorando totalmente o que esta palavra 

transmitia em Espanhol; uma aluna referiu que todos os espanhóis eram fãs 

incondicionais de paella. Como vimos anteriormente, uma boa comunicação deverá ter 

em conta as especificidades culturais, de modo a evitar possíveis falhas comunicativas e 

atitudes etnocêntricas e desprovidas de um conhecimento do real. Por via desta 

observação, pude reunir indícios da falta de competência intercultural entre os alunos. 

 

A observação dos alunos centrou-se também no seu comportamento e 

aprendizagem: verifiquei que estes eram extremamente simpáticos e recetivos a todas as 

atividades que lhes eram solicitadas, muito embora demonstrassem um significativo 

défice de atenção.  

 

O questionário apresentado aos alunos no período de observação de aulas 

refletiu que estes consideravam que os aspetos socioculturais eram abordados, na sala 

de aula, com pouca frequência, uma vez que, segundo eles, o manual pouco abrangia 

estes conteúdos (tal como o estudo de Moriano (2010), El uso de la prensa en el aula de 

ELE: una aproximación cultural entre España y Portugal, atesta – neste trabalho a 

autora analisa detalhadamente o manual (Español 1 : Nivel Elemental : Español / 

Manuel del Pino Morgádez, M. Moreira, Suzana Meira. 1a ed., 1a tir. Porto : Porto 

Editora, 2006). 

 

Em seguida, complementa-se a análise direta em sala de aula com uma análise 

de materiais e enumeram-se os pontos tratados relativamente à cultura no manual 

mencionado, os quais se encontram integrados entre as questões de índole gramatical. 
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Ilustração 1 - Livro adotado pela escola para o 10º ano Espanhol Iniciação. 

 

 

O manual supracitado integra: algumas personagens famosas do mundo 

hispânico (p. 8); um questionário sobre alguns aspetos culturais de Espanha (pp. 9 e 10); 

aspetos relacionados com os costumes espanhóis durante a época natalícia (p.68); a 

questão da sesta e os horários em Espanha (p. 86); e as festividades de Carnaval (pp. 97, 

98 e 99). Após esta enumeração, é possível concluir que o manual negligencia, de facto, 

as questões culturais, daí o tema elegido para o meu Plano de Intervenção. Já no que 

concerne às questões gramaticais, o manual é bastante rico, não sendo por isso capaz de 

apontar falhas nesta matéria. Tendo várias lacunas ao nível dos aspetos culturais, o 

manual impele o professor a procurar outro tipo de atividades e materiais que colmatem 

estas deficiências; também a ausência de propostas de atividades em grupo ou pares, 

assim como a existência de exercícios de mera correspondência entre palavras e 

imagens ou simples resposta a questões, se traduz na dificuldade de promoção da 

autonomia dos alunos, um aspeto extremamente importante (tal como analisado no 

ponto 1.7. do presente trabalho). Para seguir o enfoque por tarefas (aspeto abordado no 

ponto 2.2.1. deste relatório), tive de iniciar um exaustivo processo de investigação para 

recolha de materiais, e procurar arquitetar um conjunto de atividades interessantes e 

inovadoras que permitissem atingir os objetivos definidos no ponto 2.1. deste relatório. 

 

A observação focou igualmente o modo como as aulas foram planificadas e a 

adequação das estratégias desenvolvidas pela docente.  

 

 Os conteúdos programáticos abordados durante o período de observação 

(decorrida entre outubro de 2012 e janeiro de 2013) prenderam-se com temas 

socioculturais como a família, ou temas linguísticos como o pretérito perfecto e o 

pretérito indefinido, e os pronomes pessoais. A orientadora cooperante procurou criar 
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uma interação permanente entre professor e alunos. A gramática foi um ponto bastante 

trabalhado pela docente, uma vez que se tratava de um nível de iniciação (o que foi ao 

encontro da planificação anual da escola e do programa do Ministério da Educação). A 

professora revelou uma boa formação académica, demonstrando uma excelente 

capacidade de esclarecer as dúvidas dos alunos, o que se refletia na sua motivação. 

Também o manual da disciplina centrava os conteúdos nas questões gramaticais.  

 

 Uma vez que as aulas observadas se centraram nas questões gramaticais e tendo 

em conta que o próprio manual era também muito rico no que diz respeito a estes 

conteúdos, e pelo facto de ter presenciado algumas falhas dos alunos relativamente à 

competência sociocultural, considerei pertinente direcionar o meu Projeto de 

Intervenção para esta questão. 

 

 Tive também a oportunidade de observar que os alunos se revelavam bastante 

participativos, pelo que decidi integrar no meu projeto atividades de cariz lúdico, pois 

sabia que estes estariam sempre recetivos a tais atividades. 

 

 Para além disso, os alunos demonstravam um nível cultural relativamente baixo 

(talvez pela condição financeira dos pais), o que sublinhou a importância de abordar os 

conteúdos socioculturais. No entanto, estes alunos revelavam também grandes 

expetativas relativamente ao seu futuro, até mesmo para trabalhar no estrangeiro, pelo 

que seria interessante dotá-los de alguns conhecimentos que lhes despertassem o gosto 

por uma língua estrangeira e lhes permitissem alcançar alguns dos seus objetivos 

futuros.  

  

 A observação das aulas permitiu concluir que cada turma ou aluno possui as suas 

próprias características ou necessidades, de modo que a arquitetura de estratégias de 

ensino particular se revela fundamental. Assim, o docente, para além de possuir 

competências multidisciplinares, deverá refletir permanentemente sobre as suas práticas 

pedagógicas, pois tal é essencial para alcançar os objetivos. 

 

 Toda a observação traduziu-se numa experiência muito enriquecedora de recolha 

e análise de diversos momentos, que me permitiram concluir, acima de tudo, que a 

articulação entre os diferentes momentos da aula e a adequação das práticas à turma se 

afiguram como fulcrais para o sucesso de todo o processo. 
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CAPÍTULO III – DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

 

3.1. CONCEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INTERVENÇÃO 

PEDAGÓGICA 

 

Apresentado o Plano e o Contexto de Intervenção, explanam-se agora as 

principais estratégias colocadas em prática durante o estágio. Através da observação e 

de um contacto mais aprofundado e direto com os alunos, senti necessidade de 

reformular alguns objetivos e estratégias delineados durante a elaboração do Plano de 

Intervenção. Assim, os parágrafos seguintes apresentam uma síntese descritiva das 

atividades desenvolvidas durante as aulas, bem como as razões que conduziram às 

mudanças efetuadas em relação ao Plano de Intervenção inicial.  

 

 

3.2. AS AULAS DE ESPANHOL 

  

A definição de estratégias teve início ainda no primeiro período, através da 

observação de algumas aulas e da distribuição de um questionário aos alunos, como 

referido anteriormente. Uma vez que o manual adotado pela escola negligencia, na 

minha opinião, os aspetos socioculturais, considerei pertinente direcionar as perguntas 

do questionário para essa vertente. Os resultados obtidos (já expostos no ponto 2.3.2. do 

presente relatório) permitiram-me delinear o meu projeto de intervenção.  

 

A partir do momento em que comecei a lecionar as aulas previstas, deparei-me 

com outro tipo de lacunas nos alunos, relacionadas com a subcompetência pragmática, o 

que me fez reformular alguns pontos do projeto inicial.  

 

 

3.2.1. AS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADAS 

 

As aulas foram divididas em dois blocos: o primeiro teve início a 31 de janeiro e 

terminou a 8 de fevereiro, com um total de 675 minutos de aulas; o segundo começou a 

23 de abril e terminou a 7 de maio, o que perfez um total de 180 minutos. 
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 De seguida, apresento uma tabela-síntese (Tabela 3) do primeiro bloco de aulas 

do plano de intervenção. 

 

 

1º Bloco de Aulas do Plano de Intervenção 

 

OBJETIVOS GERAIS: ativar a sua consciência intercultural (conhecimento, perceção e compreensão das 

semelhanças e diferenças entre a cultura da língua-alvo e a sua própria cultura; desenvolver a capacidade de 

interacção dos alunos, inserindo-os em situações de comunicação sobre o tema; desenvolver atitudes de comparação 

entre a cultura da língua-alvo e a sua própria cultura; capacitar o aluno para a competência comunicativa na língua-

alvo, através do desenvolvimento do conhecimento cultural; fomentar o uso da língua espanhola, bem como a 

curiosidade sobre os usos e costumes socioculturais; adquirir autonomia através de diversas modalidades de trabalho 

na sala de aula; familiarizar o aluno com elementos culturais da sociedade espanhola; desenvolver nos alunos a 

capacidade de avaliar o seu próprio desempenho. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: desenvolver a capacidade de expressão escrita, bem como a capacidade de expressar 

opiniões oralmente; motivar para a comunicação; desenvolver atitudes de comparação entre a cultura da língua alvo e 

a sua própria cultura; aproximar o aluno às tradições e aos costumes espanhóis; desenvolver nos alunos o trabalho em 

grupo; refletir através da autoavaliação para desenvolver a sua autonomia na aprendizagem. 

 

COMPETÊNCIAS/DESTREZAS: compreensão oral, compreensão de leitura, compreensão visual/audiovisual, 

expressão oral, expressão escrita. 

 

CONTEÚDOS: conteúdos lexicais, conteúdos socioculturais, conteúdos pragmáticos, conteúdos gramaticais. 

 

MATERIAIS: quadro, computador, projetor multimédia, manual, ficha de trabalho; questionário. 

 

AVALIAÇÃO: observação direta. 

Tabela 3 - Primeiro Bloco de Aulas. 
 

 A realização deste quadro corresponde à fase n.º 5, alínea a), da metodologia de 

investigação-ação apresentada no ponto 2.2. deste Relatório. 

 

 Descrevem-se agora as atividades realizadas em cada aula, as quais vão ao 

encontro da fase 5, alíneas b) e c), da metodologia de investigação-ação apresentada no 

ponto 2.2. 

 

Na primeira aula (30/01/2013), a professora começou por motivar os alunos 

através da questão: “O que fazes nos teus tempos livres?”. Os alunos assinalaram várias 

opções e, em seguida, a professora mostrou em powerpoint outro tipo de atividades, de 

modo a complementar as anteriores. Esta atividade teve como objetivo cativar os alunos 

para a língua espanhola, assim como a sua atenção e participação, estabelecendo uma 
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ponte de ligação com um texto presente no manual. Os alunos leram o texto La hora de 

la siesta e, através dele, foi possível explorar um dos principais estereótipos associados 

à cultura espanhola. Os alunos puderam tomar consciência de que nem todos os 

espanhóis dormem a sesta e que o facto do horário laboral pós-almoço ser diferente do 

português não significa necessariamente que os espanhóis o aproveitem para dormir a 

sesta. Na sequência da leitura e análise deste texto, os alunos visualizaram um pequeno 

vídeo relativo aos horários em Espanha (anexo 2), através do qual puderam comparar a 

realidade espanhola com a do seu país. Como complemento desta atividade, os alunos 

preencheram uma ficha com os diferentes horários das refeições em Espanha e Portugal. 

Pretendeu-se assim que os alunos tivessem um registo escrito desta questão, já que, 

frequentemente, a assimilação dos conteúdos é mais eficaz e benéfica desta forma; 

pretendeu-se igualmente transmitir um aspeto sociocultural. Nesta sequência, e 

aproveitando a última pergunta do exercício realizado, introduzi algumas expressões de 

opinião com o intuito de enriquecer o vocabulário dos alunos. Ainda nesta aula, foi 

introduzida a questão dos falsos amigos, com a utilização de uma palavra presente no 

texto analisado na primeira parte da aula: oficina. A partir deste momento, fez-se 

referência a um conjunto de novas palavras enquadradas no grupo de falsos amigos 

(asignatura, polvo, embarazada, cuello, etc.). Com a realização desta atividade (anexo 

3), pretendeu-se que os alunos conhecessem novo vocabulário, assim como contribuir 

para a erosão de certos preconceitos associados à aprendizagem da língua Espanhola por 

nativos da língua Portuguesa, demonstrando que, embora ambas as línguas sejam 

semelhantes, existe a possibilidade de surgirem várias falhas e obstáculos à 

comunicação. 

 

Na segunda aula (01/02/2013), uma vez que estávamos no mês do Carnaval (e 

sendo também um dos poucos conteúdos socioculturais presentes no manual), mostrou-

se aos alunos uma imagem relativa ao desfile de Carnaval em Espanha e, em seguida, 

alguns disfarces, o último deles sendo o de D. Juan. Posteriormente, questionou-se os 

alunos se conheciam o significado da expressão Ser un D. Juan, o que funcionou como 

ponto de ligação para a introdução de várias expressões idiomáticas em espanhol. 

Realizou-se um jogo na sala de aula: os alunos foram divididos em grupos e a cada 

grupo foi atribuída uma expressão idiomática com o respetivo significado; cada grupo 

representou para o resto da turma a sua expressão, para que os restantes alunos 

adivinhassem o significado (anexo 4). Esta foi uma forma lúdica de melhorar e 

aprofundar a competência sociocultural dos alunos, que, de um modo descontraído, 



 58 

apreenderam novas expressões, compreendendo assim que determinadas palavras têm 

um contexto muito próprio de utilização numa língua estrangeira. Aproveitando uma 

das frases do exercício, introduzi um dos muitos conteúdos gramaticais que o livro 

apresenta (perífrase de futuro), pois a gramática é também extremamente importante 

para a articulação linguística dos discentes. No final da aula, retomou-se a questão do 

Carnaval, já que o manual apresenta alguns exercícios relacionados com o tema. Deste 

modo, preparou-se os alunos para a atividade da aula seguinte. 

 

Na terceira aula (05/02/2013), de apenas 45 minutos, os alunos realizaram 

trabalhos de grupo alusivos ao Carnaval: cada grupo pesquisou na internet o modo de 

festejar este dia em cinco cidades diferentes de Espanha (a cada grupo foi atribuída uma 

cidade). Embora os alunos tenham gostado bastante de realizar a pesquisa na internet, 

consideraram ter tido pouco tempo para a realização desta atividade (sobretudo pelo 

facto de terem perdido algum tempo a conversar).  

 

Na aula seguinte (08/02/2013), os alunos apresentaram o fruto da sua pesquisa. 

Com a realização desta atividade, pretendeu-se que os alunos tomassem consciência da 

importância que os espanhóis atribuem ao Carnaval e os contornos que os seus festejos 

assumem nas várias regiões do país, contribuindo assim para um maior conhecimento 

cultural. No geral, os grupos apresentaram uma boa e completa pesquisa; todavia, foi 

possível detetar várias lacunas na oralidade, o que demonstrou um grande 

desconhecimento dos aspetos culturais que apresentavam; na maioria dos casos, os 

alunos leram constantemente os apontamentos que traziam. 

 

 

As atividades descritas em seguida enquadram-se na fase 5, alínea b), e na fase 

6, alínea b), da metodologia de investigação-ação apresentada no ponto 2.2. deste 

Relatório. 

 

 

De seguida, apresento uma tabela-síntese (Tabela 4) do segundo bloco de aulas 

do plano de intervenção. 
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2º Bloco de aulas do Plano de Intervenção 

 

OBJETIVOS GERAIS: familiarizar o aluno com elementos culturais da sociedade espanhola e de alguns países de 

língua espanhola, aprofundando os aspetos mais emblemáticos; desenvolver a capacidade de expressão oral; 

desenvolver a capacidade de interacção dos alunos, inserindo-os em situações de comunicação sobre o tema; 

desenvolver atitudes de comparação entre a cultura da língua-alvo e a sua própria cultura; capacitar o aluno para a 

competência comunicativa na língua-alvo, através do desenvolvimento do conhecimento cultural; fomentar o uso da 

língua espanhola; fomentar a curiosidade sobre os usos e costumes socioculturais; adquirir autonomia através de 

diversas modalidades de trabalho na sala de aula; que os alunos aprendam a autoavaliar o seu próprio desempenho. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: que o aluno reconheça as diferentes culturas; facilitar o entendimento e 

enriquecimento intercultural; desenvolver a capacidade de interacção dos alunos, motivando-os para o tema e 

inserindo-os em situações de comunicação; desenvolver a expressão escrita; desenvolver nos alunos a capacidade de 

expressar opiniões oralmente; desenvolver a compreensão auditiva nos alunos; desenvolver atitudes de comparação 

entre a cultura da língua-alvo e a sua própria cultura; familiarizar o aluno com elementos culturais da sociedade 

espanhola; aproximar o aluno às tradições e aos costumes espanhóis; entender o comportamento da cultura espanhola 

e como as diferentes variáveis (sexo, idade, classe social, etc.) influenciam em tais comportamentos; comprovar os 

conhecimentos que os alunos têm sobre os hábitos, costumes e modos da sociedade espanhola; selecionar frases 

adequadas à elaboração de diálogos em diferentes situações; tratar aspetos sociopragmáticos; fomentar a prática da 

autoavaliação; refletir através da autoavaliação para desenvolver a sua autonomia na aprendizagem. 

 

COMPETÊNCIAS/DESTREZAS: consciência intercultural; compreensão oral; compreensão visual/audiovisual; 

compreensão de leitura; expressão oral; expressão escrita; competência discursiva. 

 

CONTEÚDOS: conteúdos socioculturais; conteúdos lexicais, conteúdos pragmáticos e funcionais. 

 

MATERIAIS: quadro; computador; projetor multimédia; PowerPoint; manual; ficha de trabalho; questionário. 

 

AVALIAÇÃO: observação direta. 

Tabela 4 - Segundo Bloco de Aulas. 

 

 

Na quinta aula (23/04/2013), abordou-se a questão da alimentação. Este tema era 

parte integrante do programa de Espanhol e da planificação anual da escola, sendo, por 

isso, obrigatório abordá-lo. Tendo em conta que o manual negligencia este tema e que a 

alimentação em Espanha e nos países da América latina é tão díspar, optei por explorar 

este tema cultural. Deu-se a conhecer aos alunos pratos típicos de Espanha e de alguns 

países da América Latina, através da visualização de imagens num powerpoint. 

Seguidamente, introduziu-se vocabulário relativo aos alimentos e aos condimentos 

(anexo 6). Desta forma, os alunos tomaram consciência do tipo de pratos que poderão 

encontrar em Espanha e na América Latina, bastante diferentes dos portugueses. Estas 

atividades revestiram-se de uma certa relevância, pois forneceram aos alunos outro tipo 

de vocabulário, que os enriqueceu culturalmente, sobretudo se tivermos em conta que a 
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grande maioria não tinha qualquer conhecimento sobre os pratos típicos de Espanha e 

da América Latina. A grande parte dos alunos apenas conhecia a paella, um estereótipo 

cultural, já que eles acreditavam ser este o único arroz confecionado pelos Espanhóis, o 

que reflete a importância desta atividade. Ainda nesta aula, os alunos realizaram um 

exercício em que tiveram que colocar em prática as expressões de opinião anteriormente 

aprendidas, fundamentais para a fluência oral.   

 

Na sexta aula (24/04/2013), na sequência do tema relativo à alimentação, após 

uma breve recapitulação, e através do prato tortilla de patatas, foi mostrado aos alunos 

um vídeo com a sua elaboração. Refletindo agora, concluo que poderia ter aproveitado 

este vídeo para verificar se os alunos haviam efetivamente assimilado os ingredientes 

abordados na aula anterior, assim como algumas expressões. Introduziu-se a expressão 

ir de tapas e, através dela, mostrou-se aos alunos uma situação em que uma portuguesa 

enfrentava um mal entendido cultural com aquela expressão. Através desta atividade, 

foi possível verificar que a esmagadora maioria dos alunos desconhecia o termo, pelo 

que estaria sujeita a um mal-entendido semelhante. Numa fase ulterior, realizou-se um 

jogo (anexo 7) com o objetivo de testar alguns conhecimentos socioculturais que os 

alunos tivessem adquirido, não só nas aulas de Espanhol, mas também através de vários 

meios de comunicação (televisão, internet, revistas, jornais, etc.). Dividiu-se a turma em 

grupos de seis elementos e a cada grupo, ao observar uma situação projetada em 

powerpoint, foi solicitada a avaliação de cada situação como provável ou improvável; 

posteriormente, foi pedido aos alunos que comparassem a atitude dos espanhóis em 

cada situação com a atitude dos portugueses. Esta atividade foi de extrema importância 

na transmissão de conteúdos sociopragmáticos. Os alunos revelaram ter escassos ou 

nenhuns conhecimentos desta índole, pois hesitaram bastante na atribuição de 

verdadeiro ou falso nas situações apresentadas; revelaram-se também bastante 

admirados quando lhes foi explicada a atitude dos espanhóis. Em seguida, abordou-se a 

questão dos cumprimentos e das despedidas em Espanha (através de um powerpoint), já 

que estes têm todo um ritual específico, que, por vezes, para os estrangeiros, parece 

estranho e pode conduzir a interpretações erradas. Mais uma vez, os alunos 

demonstraram-se admirados mas esclarecidos sobre os comportamentos dos espanhóis. 

Seguidamente, foram exploradas algumas expressões formais e informais (através de 

uma ficha de trabalho) no que a apresentações diz respeito. Para verificar a assimilação 

dos conteúdos, os alunos completaram diferentes tipos de diálogo, utilizando as formas 

de tratamento mais adequadas, e representaram esses mesmos diálogos. Através destas 
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atividades, procurou-se demonstrar aos alunos que o vocabulário e a gramática não são 

suficientes para uma boa comunicação, a cultura e os costumes são fundamentais para 

evitar erros comunicacionais e mal entendidos. A pragmática revela-se assim essencial 

para reduzir a probabilidade de interpretações erradas. 

 

Na sétima e última aula (07/05/2013), para finalizar esta unidade didática, os 

alunos, divididos em grupos, simularam para toda a turma um diálogo no qual havia um 

mal entendido cultural, que foi posteriormente deslindado pelos restantes colegas da 

turma. Esta tarefa final procurou colocar em prática os aspetos sociopragmáticos 

adquiridos ao longo das últimas aulas. Através da interação, os alunos interiorizaram de 

forma mais aprofundada os diversos conceitos. 

 

No final desta unidade didática, os alunos responderam a um questionário de 

autoavaliação (cujos resultados são apresentados no ponto 3.6. do presente relatório) e 

de reflexão sobre o impacto da minha intervenção, cujos resultados se apresentam, mais 

à frente, na avaliação preliminar do projeto (correspondente à fase 7, alínea a), da 

metodologia de investigação-ação). 

 

 

3.2.2. REFLEXÕES ACERCA DA APLICAÇÃO PRÁTICA DO PROJETO DE 

INTERVENÇÃO 

 

Procedemos agora à reflexão das aulas lecionadas na disciplina de Espanhol. A 

avaliação aqui realizada alicerçar-se-á nas seguintes questões: quais foram os principais 

objetivos da aula?; o que aprenderam, de facto, os alunos?; que estratégias didáticas 

utilizei?; que problemas surgiram e de que forma os resolvi?; quais foram as partes mais 

e menos produtivas da aula?; que aspetos poderia melhorar?. 

  

 No âmbito dos conteúdos socioculturais, procurou-se diluir alguns estereótipos 

associados à cultura espanhola e contribuir para um maior conhecimento relativamente 

aos seus costumes e tradições: a questão da sesta e dos horários em Espanha (na 

primeira aula) e as festividades de Carnaval (na segunda aula). Através da leitura de 

textos e do visionamento de imagens e vídeos, procurou-se despertar nos alunos uma 

atitude proativa de comparação entre a sua própria cultura e a cultura espanhola, e assim 
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contribuir para um maior conhecimento dos alunos relativamente à cultura da língua 

alvo.  

 

 No que diz respeito às questões discursivas e socioculturais, simultaneamente, 

pretendeu-se desenvolver competências ao nível do vocabulário, expressões idiomáticas 

e novos conhecimentos relativos aos hábitos dos espanhóis, assim como trabalhar a 

capacidade dos alunos em desenvolver competências linguísticas de forma autónoma. 

Para tal, recorreu-se a fichas de trabalho, imagens, jogos interativos e trabalhos de 

grupo. Através destas atividades procurou-se dotar os alunos de novas ferramentas 

socioculturais, as quais lhes permitissem eliminar determinados preconceitos associados 

à aprendizagem da língua espanhola (sobretudo no que diz respeito à semelhança entre a 

sua língua e a língua-alvo), compreender que certas palavras e expressões têm um 

significado muito peculiar no contexto de uma determinada língua e desenvolver o seu 

próprio trabalho autonomamente (através dos trabalhos realizados em pares e em grupo, 

assim como da pesquisa solicitada aos alunos para a realização do trabalho alusivo ao 

Carnaval). Procurou-se então que os alunos tomassem consciência de possíveis novas 

falhas e obstáculos à comunicação.  

 

 Relativamente aos conteúdos pragmáticos, pretendeu-se que os alunos 

refletissem sobre alguns possíveis mal entendidos culturais, como os rituais associados 

aos cumprimentos e despedidas em Espanha e as expressões formais e informais, 

procurando demonstrar aos alunos que certos conhecimentos são fundamentais para 

evitar interpretações erradas e saber adequar a nossa conduta aos hábitos da cultura em 

questão. As fichas de trabalho, o visionamento de imagens em powerpoint e os jogos 

em grupo, com apresentações posteriores para toda a turma, foram as estratégias 

utilizadas. Os procedimentos seguidos foram já explanados no ponto 3.2.1., no 

parágrafo dedicado à aula número seis. 

  

Ao longo deste processo, procurei seguir os aspetos definidos no plano de 

intervenção, assim como as necessidades e expetativas da turma de 10º ano do Curso 

Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades, do Agrupamento de Escolas D. 

Sancho I.  

 

 Durante o estágio, contei sempre com a disponibilidade e o espírito crítico da 

supervisora e da orientadora cooperante, que me permitiram melhorar as minhas 
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competências, crescer enquanto profissional e direcionar o conteúdo das aulas para a 

realidade da turma em causa. A planificação das aulas teve em consideração as 

características dos alunos, as suas carências e as falhas do manual, o que se revelou 

benéfico para uma intervenção mais ponderada e sustentada. Destaco a observação mais 

profunda que me conduziu a um redirecionamento da proposta inicial, isto é, os 

conteúdos socioculturais (dentro dos quais foram trabalhados especificamente os 

estereótipos culturais) para a questão da pragmática e o desenvolvimento das 

competências gerais do indivíduo (segundo o QCER), uma vez que o conhecimento 

adquirido ao longo das primeiras aulas, relativamente à turma, me permitiu 

compreender que as principais lacunas se encontravam ao nível da relação entre os 

falantes e o contexto social onde ocorre a comunicação. Considero positiva esta 

pequena alteração no plano inicial, pois os alunos foram os principais beneficiados. A 

introdução de diversos materiais didáticos foi também um aspeto enriquecedor dos 

conteúdos previstos para a disciplina. Acredito igualmente que as atividades lúdico-

pedagógicas permitiram atingir os objetivos propostos, já que os alunos demonstraram 

sempre um enorme empenho e interesse, assimilando assim, de uma forma mais 

profunda, os conteúdos previstos (tal como as respostas dos alunos aos questionários 

comprovam).  

 

 Em relação aos pontos menos positivos, saliento o nervosismo presente ao longo 

das aulas, que influenciou um pouco a gestão do tempo (embora todas as atividades 

previstas tenham sido cumpridas na íntegra), assim como a transição entre atividades, a 

qual se revelou, por vezes, um pouco difícil, sobretudo pela necessidade de harmonizar 

a pragmática com a planificação escolar para a disciplina de Espanhol. Ainda assim, 

considero que os objetivos definidos foram atingidos, ou seja, os alunos tomaram 

consciência da necessidade de conhecer e adaptar a sua conduta a uma cultura distinta, 

aprofundando as suas competências sociopragmáticas, e, a nível profissional, enquanto 

professora, pude aprimorar a minha prática docente e melhorar os meus conhecimentos 

no que diz respeito à temática abordada, quer através de inúmeras leituras, quer 

mediante a própria concretização do plano de intervenção. 

 

 No que diz respeito aos resultados práticos da intervenção desenvolvida ao longo 

do estágio realizado, destaco o estímulo ao desenvolvimento e ativação da consciência 

intercultural dos alunos (ao nível do conhecimento, perceção e compreensão das 

semelhanças e diferenças entre as culturas portuguesa e espanhola); a sua inserção bem 
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sucedida em situações de comunicação relativas aos conteúdos abordados; o fomento da 

curiosidade acerca dos usos e costumes socioculturais dos nativos da língua espanhola; 

a aquisição de competências relacionadas com a autonomia através das várias 

modalidades de trabalho exploradas no contexto da sala de aula; a motivação para o 

tema e para a comunicação em língua estrangeira; a capacidade de expressar opiniões de 

forma oral; o desenvolvimento de atitudes de comparação entre as duas culturas em 

questão; o desenvolvimento da capacidade de expressão escrita, da compreensão de 

leitura; a capacidade de os alunos autoavaliarem o seu próprio desempenho; a maior 

familiarização dos alunos com os elementos culturais da sociedade espanhola; a 

capacidade de trabalho em grupo; o reconhecimento de diferentes culturas; o maior 

entendimento e enriquecimento intercultural; a criação de mecanismos de comparação e 

relacionamento entre as culturas em causa; a capacidade de compreender o 

comportamento dos nativos da cultura espanhola e o modo como as diferentes variáveis 

(sexo, idade, classe social, etc.) influenciam tais comportamentos; e o desenvolvimento 

de competências pragmáticas. Tais competências foram alcançadas demonstrando, por 

exemplo, o modo como os cumprimentos e as despedidas se realizam em Espanha, as 

formas de tratamento e desmistificando algumas atitudes dos Espanhóis em 

determinados contextos e situações. 

 

 

3.3. CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Através da reflexão anteriormente apresentada, procurou-se descrever e analisar 

os aspetos mais importantes do estágio profissional. As informações analisadas focaram 

a multiplicidade de competências desenvolvidas, as estratégias seguidas e a avaliação do 

meu desempenho ao longo de todo o processo. Considero que os alunos adquiriram 

conhecimentos essenciais no âmbito da socioculturalidade em geral e da pragmática em 

particular (como os resultados obtidos através da aplicação dos questionários 

comprovam  ponto 3.4. deste trabalho). 

 

 Os alunos demonstraram sempre um grande interesse e empenho nas atividades 

propostas, algo de extrema importância para a dinâmica das aulas. Para além disso, todo 

este percurso desenvolveu as minhas competências e conhecimentos enquanto docente, 

as quais serão de extrema importância para o meu futuro na área. 
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3.4. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO PROJETO 

  

Nesta secção, apresentam-se os três questionários facultados aos alunos, no 

sentido de recolher dados relevantes para a delineação, aplicação e avaliação do plano 

de intervenção. 

 

O questionário inicial, facultado aos alunos em novembro de 2012, foi uma parte 

bastante importante da recolha de informação. O seu conteúdo pode ser encontrado na 

tabela que se segue. 

 

1. Em termos profissionais, consideras importante a aprendizagem da língua 

Espanhola? 

Toda a turma considerou bastante importante a aprendizagem da língua Espanhola 

para o seu futuro profissional. 

2. Quando terminares os teus estudos, pretendes ir trabalhar para um país de língua 

Espanhola? 

Seis alunos afirmaram ter a intenção de ir trabalhar para um país de língua 

Espanhola, enquanto que nove colocaram em aberto essa possibilidade. 

3. Escolheste estudar Espanhol pelo desejo de comunicar com os nativos desta 

língua? 

A esmagadora maioria dos alunos revelou ter escolhido estudar Espanhol para 

poder comunicar com nativos da língua. 

4. Costumas viajar para países de língua Espanhola? 

A maioria da turma afirmou já ter viajado para países de língua oficial Espanhola. 

5. Já alguma vez visitaste um país de língua Espanhola (à exceção de Espanha)? 

Praticamente toda a turma nunca visitou nenhum país de língua oficial Espanhola 

para além de Espanha (muito embora metade da turma nunca tenha visitado este 

país). 

6. Gostas da disciplina de Espanhol? 

100% dos alunos afirmaram gostar da disciplina de Espanhol. 

7. Consideras a língua Espanhola fácil de aprender? 

A maioria considerou ser uma língua fácil de aprender. 

8. Quando estás na sala de aula preferes trabalhar individualmente, em pares, em 

grupo ou alternando as opções anteriores? 

Os trabalhos desenvolvidos em par e em grupo foram apontadas como as formas 

preferenciais de trabalho na sala de aula; 

9. Quando estás em casa, com que frequência estudas? 
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Mais de metade da turma afirmou estudar em média uma hora por dia; 

10. Consideras que as aulas de Espanhol poderiam ser mais interessantes caso fossem 

abordados, com maior frequência, conteúdos socioculturais? 

Praticamente todos os alunos revelaram considerar que as aulas de espanhol se 

tornariam mais interessantes com uma maior abordagem dos conteúdos 

socioculturais. 

11. Nas aulas de Espanhol são abordados aspetos socioculturais associados aos países 

de língua Espanhola? 

A esmagadora maioria afirmou também que apenas algumas vezes estes eram tidos 

em conta durante as aulas; 

12. Consideras importante ter conhecimento de conteúdos socioculturais (relativos à 

cultura, aos costumes e tradições de Espanha e de outros países de língua oficial 

Espanhola)? 

Toda a turma conferiu um grau de bastante importância à aprendizagem dos 

conteúdos socioculturais; 

13. Que temas gostarias de explorar nas aulas? 

No que diz respeito aos temas preferenciais, oito alunos referenciaram as questões 

relacionadas com o vestuário, sete com a gastronomia e sete com as relações 

humanas; 

14. Consideras importante comparar os nossos hábitos sociais e culturais com os dos 

nativos da língua Espanhola? 

A maioria da turma afirmou ser importante comparar a própria cultura com a 

cultura da língua alvo; 

15. Enumera alguns hábitos socioculturais que sejam diferentes entre Portugal e 

Espanha. 

Para além dos horários das refeições e dos horários laborais, os alunos 

demonstraram conhecer poucas diferenças entre as culturas das duas sociedades; 

16. Consideras o manual adotado para as aulas esclarecedor acerca da cultura do povo 

espanhol? 

A maioria da turma afirmou que o manual esclarecia pouco os conteúdos 

relacionados com a cultura. 

Tabela 5 - Questionário inicial. 

 

 Estas questões foram maioritariamente de índole aberta e as respostas foram 

agrupadas de modo a realizar o tratamento quantitativo dos dados. 

 

Apresentam-se agora alguns dos resultados mais relevantes do questionário 

preenchido pelos alunos. 
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Nas tuas aulas de Espanhol são abordados aspetos 

socioculturais associados aos países de língua espanhola?

3

21

Muitas v ezes

Algumas v ezes

Raramente

Nunca

 

Gráfico 2 - Questionário inicial. 
 

Na opinião dos alunos, as aulas tornar-se-iam mais interessantes caso os aspetos 

socioculturais fossem abordados com maior regularidade.  

 

 

 

Consideras que as aulas de Espanhol se tornariam mais 

interessantes se fossem abordados, com mais frequência, 

conteúdos socioculturais?

20

3
1

Sim

Não

Talv ez

Não sei

 

Gráfico 3 - Questionário inicial. 
 

 

O facto de o professor, ao focar a competência intercultural e os conteúdos 

socioculturais, referir e dar ênfase às diferenças entre a nossa cultura e a cultura 

espanhola (assim como dos países de Língua Espanhola) era, para os alunos, um aspeto 

importante. Assim, no plano de intervenção, procurei desenvolver este aspeto e 
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consciencializar, de uma forma mais aprofundada, a necessidade de conhecer a cultura 

da língua-alvo, para evitar “interferências bizarras” na hora de comunicar. 

 

Consideras que é importante saberes conteúdos 

socioculturais (sobre a cultura, os costumes e 

tradições de Espanha e dos países de língua oficial 

espanhola)?

7

17

Muito importante

Importante

Pouco importante

Nada importante

 

Gráfico 4 - Questionário inicial. 
 

No final da primeira unidade didática, os alunos responderam a um questionário 

de autoavaliação e de reflexão sobre o impacto da minha intervenção, com o qual se 

pretendeu compreender a influencia que as atividades realizadas tiveram na sua 

evolução, no sentido de avaliar até que ponto essas mesmas atividades funcionaram 

como fonte de enriquecimento cultural e linguístico dos alunos. 

 

Esta etapa corresponde à fase 6, alínea a), da metodologia de investigação-ação 

apresentada no ponto 2.2. deste Relatório. 

 

As questões colocadas foram as seguintes:  

 

1. Gostaste das atividades realizadas? Consideraste-as interessantes e úteis? 

Os resultados deste questionário revelaram que 100% dos alunos gostaram muito 

das atividades e consideraram-nas muito interessantes. 24% mencionaram ainda 

que a professora tornou as atividades muito divertidas. 

2. Qual pensas ter sido o objetivo da realização destas atividades? 

64% dos alunos referiram a transformação das aulas em espaços dinâmicos de 

aprendizagem; 20% mencionaram uma melhor comunicação; 12% apontaram a 

melhoria da escrita e da leitura e 4% dos alunos mencionaram que o objetivo destas 

atividades residiu em aprender mais sobre a língua e as tradições espanholas. 
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3. Consideraste difícil realizar as atividades propostas? 

Mais de metade da turma afirmou não ter tido dificuldades em realizar as 

atividades. 

4. Tiveste tempo suficiente para concluir as atividades? 

Toda a turma referiu ter tido tempo suficiente para a sua realização. 

5. Quais foram as atividades mais fáceis de realizar? E os mais difíceis? 

Na generalidade, os alunos consideraram que as atividades foram fáceis de realizar; 

todavia 64% apontaram o trabalho sobre o Carnaval como a tarefa mais difícil. 

6. Que novos conhecimentos adquiriste? 

A maioria dos alunos apontou a questão dos falsos amigos e o novo vocabulário 

como os principais conhecimentos adquiridos durante as aulas. 

7. Foste capaz de trabalhar de forma satisfatória em pares ou em grupo? Essa 

interação ajudou-te? 

52% dos discentes apontaram que o trabalho em grupo é mais produtivo. 

8. Como avalias a tua participação durante as atividades? 

Mais de metade da turma (52%) considerou que a sua participação nas aulas foi 

ativa. 

Tabela 6 - Primeiro questionário de autoavaliação. 

 

 

Estas questões foram maioritariamente de índole aberta e as respostas foram 

agrupadas de modo a realizar o tratamento quantitativo dos dados. 

 

 

 

 

2. Qual pensas ter sido o objetivo destas atividades?
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Gráfico 5 - Primeiro questionário de autoavaliação. 
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6. Que novos conhecimentos adquiriste?

45%
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10%
Falsos amigos.

Novo vocabulário.

Outros.

 

Gráfico 6 - Primeiro questionário de autoavaliação. 
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Gráfico 7 - Primeiro questionário de autoavaliação. 
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8. Como avalias a tua participação durante as 

atividades?

20%

52%

12%

12% 4% Muito ativa

Ativa

Pouco ativa

Passiva

Apenas participei

 
Gráfico 8 - Primeiro questionário de autoavaliação. 

 

 

 

 

Pela análise destes resultados, é possível concluir que as atividades levadas a 

cabo durante as aulas se revestiram de grande interesse e utilidade para os alunos, já que 

toda a turma se revelou bastante recetiva e sustentou ter gostado das atividades que lhes 

foram propostas. Pode também deduzir-se que a autonomia e a sua importância foram 

bem desenvolvidas, uma vez que mais de metade da turma referiu que a sala de aula foi 

transformada num espaço dinâmico de aprendizagem. Paralelamente, uma percentagem 

muito significativa dos alunos (52%) considerou que o trabalho em grupo se revelou 

mais produtivo e que a sua participação nas aulas foi ativa. Neste sentido, acredito ter 

sido capaz de transmitir os conteúdos previstos numa lógica de promoção da autonomia. 

 

Com o objetivo de avaliar o impacto da aplicação do plano de intervenção na 

aprendizagem dos alunos, foi realizado, no final da segunda unidade didática, um 

questionário global para recolher junto deles algumas informações acerca da relevância 

e do interesse das atividades realizadas ao longo das sete aulas lecionadas. Os dados 

foram tratados recorrendo a métodos qualitativos e quantitativos: categorizaram-se as 

respostas dos alunos e, em seguida, procedeu-se ao tratamento quantitativo, 

transformando as categorias em percentagens. 

 

As questões colocadas foram as seguintes:  
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1. Consideras importante abordar temas culturais na sala de aula? Porquê? 

100% dos alunos consideraram que os conteúdos culturais devem ser abordados na 

sala de aula. Foram apontados três motivos para a sua pertinência: 62% afirmaram 

que os conteúdos culturais permitem conhecer a cultura e os costumes dos 

espanhóis e assim comparar a realidade nacional com a realidade da cultura alvo; 

23% enfatizaram o facto desta abordagem tornar as aulas mais interessantes; e 15% 

mencionaram a correta aplicação da língua e a menor possibilidade de surgirem 

mal entendidos. 

2. Em que medida poderão os conhecimentos culturais ajudar-te? 

No que diz respeito ao futuro e forma como estes novos conhecimentos poderão 

auxiliar, 65% referiram o facto de saberem interagir melhor com a população 

espanhola, 19% enfatizaram o facto de assim ser mais fácil evitar mal entendidos e 

15% mencionaram um hipotético trabalho num país de língua espanhola. 

3. De que forma a aprendizagem dos aspetos socioculturais poderá auxiliar-te no 

contacto com falantes de Espanhol? 

Toda a turma considerou que a falta de conhecimento da cultura espanhola pode 

prejudicar a interação com um falante nativo: 15% referiram a possibilidade de 

más interpretações e 10% a probabilidade de conflitos; 75% apontaram uma 

melhor capacidade de interação. 

4. Lembrando que a cultura engloba não só a literatura e as artes, mas também o 

modo como os falantes nativos se organizam socialmente, consideras que a falta de 

conhecimento da cultura Espanhola pode prejudicar a tua interação de falante 

nativo. De que forma? 

Também toda a turma afirmou sentir-se agora mais segura para interagir com 

falantes de espanhol. 

5. Gostaste das atividades? Consideraste-as interessantes? 

100% dos alunos gostaram das atividades realizadas e a esmagadora maioria 

considerou que as aprendizagens tornaram as aulas mais cativantes, interessantes e 

didáticas. Todos os alunos referiram ter sido capazes de atingir os objetivos das 

atividades. 

6. O que aprendeste com a realização das atividades e o que pensas conseguir ser 

agora capaz de fazer como consequência dessa aprendizagem? 

Relativamente às aprendizagens, 82% dos alunos afirmaram ser agora capazes de 

interagir melhor e de forma mais segura com nativos de língua espanhola e 18% 

enfatizaram o facto de possuírem, depois destas aulas, novos conhecimentos sobre 

os costumes e hábitos dos espanhóis. 

7. O que te pareceu mais fácil? E mais difícil? 

81% não tiveram dificuldades em resolver as atividades propostas e 100% 
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referiram ter tido tempo suficiente para a sua realização. Relativamente aos aspetos 

mais fáceis e aos aspetos mais difíceis, 73% dos alunos referiram que as 

representações (nas atividades relacionadas com as expressões idiomáticas e com 

os diálogos direcionados com a pragmática) foram as atividades em que menos 

sentiram dificuldades; já o jogo de verdadeiro e falso, relativo à pragmática, foi 

apontado por 81% dos alunos como a atividade mais difícil. 

8. O que aprendeste de novo? 

Quando questionados sobre o que aprenderam de novo, 22% dos alunos 

mencionaram o vocabulário (falsos amigos e expressões idiomáticas) e 78% a 

cultura. 

9. Consideras a tua participação ativa, pouco ativa ou passiva? Ou não participaste? 

Mais de metade da turma (54%) avaliou a sua participação nas aulas como ativa. 

Tabela 7 - Segundo questionário de autoavaliação. 

 

 

Tal como já referi, estas questões foram maioritariamente de índole aberta e as 

respostas foram agrupadas de modo a realizar o tratamento quantitativo dos dados. 
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Gráfico 9 - Segundo questionário de autoavaliação. 
 

 

 



 74 

2. Em que medida poderão os conhecimentos 

culturais ajudar-te?

65%

19%

15% Saber interagir melhor com

a população espanhola

É mais fácil ev itar mal

entendidos

Trabalhar num país de

língua espanhola

 

Gráfico 10 - Segundo questionário de autoavaliação. 
 

 

 

 

3. De que forma a aprendizagem dos aspetos 

socioculturais poderá auxiliar-te no contacto 

com falantes de Espanhol?
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Gráfico 11 - Segundo questionário de autoavaliação. 
 

 

Pela análise dos dados, concluímos que, muito embora os alunos tivessem 

consciência de que os conteúdos culturais deveriam ser abordados na sala de aula, a 

verdade é que muito poucos (15%) tinham a noção de que os conteúdos socioculturais 

eram extremamente relevantes para evitar a possibilidade de surgirem mal entendidos. 

Uma vez que todos os alunos inquiridos afirmaram gostar das atividades realizadas, 

sustentando que estas haviam tornado as atividades mais interessantes, cativantes e 

didáticas, foi possível tomar consciência de que o caminho a seguir deveria manter a 

mesma lógica. Já que a esmagadora maioria da turma afirmou ser agora capaz de 

interagir melhor e de forma mais segura com nativos da língua Espanhola, foi possível 
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concluir que a intervenção levada a cabo até então ia ao encontro dos objetivos traçados 

inicialmente. Por fim, dado que mais de metade da turma avaliou a sua participação nas 

aulas como ativa, parece legítimo afirmar que o desenvolvimento da autonomia e o 

enfoque por tarefas foram bem sucedidos. 

 

 

3.5. BALANÇO FINAL 

 

O projeto de intervenção aqui apresentado, explanado e avaliado baseou-se 

numa lógica de flexibilidade e reformulação, aspetos essenciais para a ação pedagógica. 

Assim, o projeto foi alvo de alguns ajustes que permitiram ir ao encontro das 

características e necessidades dos alunos da turma em questão. A deficiente habilidade 

comunicativa, social e pragmática dos alunos conduziu ao direcionar do projeto para 

uma maior ênfase no ensino das convenções que formam a sociedade, no seu sistema de 

normas e valores culturais, fundamentais para que os alunos sejam capazes de 

compreender a cultura da língua alvo e, desta forma, comunicar de forma efetiva e 

adequar a sua conduta aos diferentes processos e contextos comunicativos. Neste 

sentido, a maioria das atividades realizadas na sala de aula baseou-se na transmissão de 

conteúdos sociopragmáticos, através de vídeos, imagens, jogos e representações, por 

parte dos alunos, focadas na transmissão da cultura, das normas e dos hábitos próprios 

da sociedade espanhola, procurando dotar os alunos de ferramentas que lhes 

permitissem tomar consciência de que um bom nível linguístico envolve muito mais do 

que competências gramaticais, isto é, uma boa comunicação depende da assimilação de 

toda uma série de elementos associados aos comportamentos comunicativos. Este 

reajustamento do plano inicial foi, na minha ótica, um fator muito importante para o 

sucesso da experiência. 

 

 Na minha opinião, a grande maioria dos objetivos propostos com a elaboração 

do projeto de intervenção foi atingida, não só através do trabalho e empenho pessoais, 

mas também com o apoio da supervisora, da orientadora cooperante e dos alunos da 

turma do 10º ano do curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades. Após 

terminar o estágio profissional, creio que fui capaz de colocar em prática uma série de 

atividades inovadoras e interessantes, que se traduziram no enriquecimento do processo 

de aprendizagem dos alunos. A grande interação destes durante as aulas foi um dos 

aspetos mais importantes, uma vez que lhes permitiu estarem ativamente envolvidos na 
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sua própria aprendizagem, transpondo as fronteiras da mera transmissão expositiva dos 

conteúdos. 

 

 Os dois últimos questionários de autoavaliação aos alunos permitem-nos 

concluir que estes compreenderam a importância dos conteúdos socioculturais em geral 

e da pragmática em específico, e que, assim, passaram a sentir-se mais confiantes para 

contactar com falantes de espanhol. Para além disso, no que diz respeito às atividades 

realizadas, a grande maioria considerou que a sua aplicação foi de grande interesse e 

utilidade, e os objetivos com a sua concretização foram igualmente assimilados. Assim, 

tendo em conta esta avaliação e a minha própria reflexão do decorrer das aulas, 

considero que as metas previamente traçadas foram atingidas de forma satisfatória. Ao 

longo da segunda unidade didática, verifiquei a evolução dos alunos, que se tornaram 

mais participativos e, consequentemente, mais conscientes dos conteúdos 

sociopragmáticos, pelo que o impacto da intervenção acabou por se manifestar de forma 

muito positiva na forma como os alunos intervieram durante as aulas. 

 

 Todos estes fatores vão ao encontro dos objetivos do projeto e fazem com que 

me sinta extremamente motivada para, no futuro, continuar a desenvolver as 

aprendizagens dos alunos. Esta formação traduziu-se na assimilação de inúmeros 

conhecimentos e pressupostos associados à prática docente, que certamente me 

permitirão conquistar novos patamares num futuro próximo. Todo este processo foi 

também importante no que diz respeito à consciência da necessidade de uma 

problematização constante das decisões pedagógicas, isto é, o que faço, por que motivos 

e com que repercussões, sempre analisando o sucesso dos alunos. Tal perceção será 

extremamente importante no futuro, pois permitirá aprimorar a prática pedagógica.  

 

 Apesar do nervosismo próprio de um contexto em que se é avaliado, o qual se 

repercutiu na gestão do tempo e na ponte de ligação entre algumas atividades, considero 

que esta foi uma experiência extremamente positiva, tanto para mim como para os 

alunos, que servirá como pano de fundo para a minha atuação profissional futura, 

durante a qual procurarei continuar a desenvolver os aspetos mais positivos e ultrapassar 

as pequenas dificuldades. 
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3.6. LIMITAÇÕES 

 

 No que diz respeito às limitações, considero que o número de aulas facultadas 

foi, talvez, o maior obstáculo. Tal impediu uma maior exploração dos conteúdos 

previstos, deixando a sensação de que muito poderia ainda ter sido abordado e 

aprofundado (exemplo: gestos, formas de agir, modos de pensar, costumes, etc.). 

Paralelamente, este facto impossibilitou também um maior conhecimento da turma em 

questão, traduzindo-se num maior nervosismo da minha parte, o que, por vezes, 

dificultou um pouco a fluência das aulas  sobretudo no que se refere à transição entre 

as diferentes tarefas propostas na sala de aula  e se repercutiu na forma como lidei 

com alguns comportamentos dos alunos (muito faladores), já que aquela não era, 

efetivamente, a minha turma.  

 

 Para além disso, a obrigatoriedade de seguir a planificação anual da escola 

dificultou igualmente um maior enriquecimento do tema do plano de intervenção, 

impedindo a realização de algumas atividades que, na minha opinião, poderiam ter 

beneficiado os alunos. Um aprofundamento dos objetivos do projeto foi pois diminuído 

devido a esta questão.  

 

 Um obstáculo que acabou por revelar-se numa mais-valia foi a necessidade 

constante de pesquisa, pois a consecução dos objetivos exigiu novos conhecimentos e 

materiais adequados, com alguns conteúdos que, até então, não dominava. No entanto, 

apesar de todo o trabalho de atualização permanente, tal permitiu-me adquirir uma nova 

bagagem cultural e evoluir profissionalmente. 

 

 Outro obstáculo residiu na necessidade de conciliar o estágio com a vida 

profissional: para além do escasso tempo que tive para elaborar o projeto, tal não me 

permitiu assistir a muitas aulas durante o período de observação, uma vez que os 

horários não coincidiam. Se tivesse tido a oportunidade de assistir a um maior número 

de aulas, talvez tivesse detetado outras lacunas (embora não menos importantes do que 

aquelas que verifiquei e para as quais direcionei o projeto) e ampliado o espetro da 

minha intervenção. 
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3.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Terminado todo este processo, efetua-se agora uma reflexão final dos principais 

pontos abordados ao longo do projeto e do seu valor para a minha formação pessoal e 

profissional. 

 

 O processo de ensino envolve a transposição das fronteiras da tradicional 

transmissão de conteúdos. Acredito que o docente tem um papel de grande relevância 

em transformar os seus alunos em agentes ativos do conhecimento. Assim sendo, 

durante a aplicação do projeto de intervenção, procurei promover a autonomia dos 

discentes, pois esta é um fator primordial para a resolução dos problemas diários e 

consecução dos objetivos de vida. Se o professor promover esta atitude ativa por parte 

dos seus alunos, estes poderão tornar-se adultos mais conscientes e munidos de 

ferramentas essenciais para o seu percurso de vida.  

 

 Através das atividades realizadas no âmbito do projeto de intervenção, 

atividades, sobretudo, de caráter lúdico, procurei cativar o interesse dos alunos e 

desenvolver a sua autonomia, com o objetivo de transmitir conhecimentos 

socioculturais fundamentais para um verdadeiro domínio da língua Espanhola. 

 

  A aprendizagem dos aspetos socioculturais de uma língua, para além de permitir 

um maior e melhor domínio da mesma, promove igualmente aquilo a que podemos 

chamar um cidadão global. Num mundo globalizado, em contacto permanente, no qual 

as fronteiras se esbatem progressivamente, a aprendizagem dos conteúdos socioculturais 

é talvez um dos pontos mais importantes do processo educativo: não só mune o aluno de 

ferramentas que lhe permitirão trabalhar em diferentes locais do mundo, como também 

promove a sua aceitação da diferença, o seu respeito pelo outro, apesar das suas 

diferenças, e a sua integração num mundo diferente do seu. Uma correta assimilação 

dos valores, das normas, das ideias, das crenças, dos costumes, das tradições, dos 

gestos, das atitudes, etc. contribuirá certamente para a formação de jovens que, no 

futuro, poderão contribuir para a criação de um mundo mais tolerante, mais justo e 

unido.  

 

 Neste contexto, a competência intercultural é então um aspeto fundamental para 

qualquer indivíduo. Como verificámos ao longo do presente relatório, a língua não é um 
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simples instrumento de comunicação, ela é todo um conjunto de perceções e 

representações do pensamento humano: “a language is part of a culture, and a culture 

is part of a language; the two are intricately interwoven so that one cannot separate the 

two without losing the significance of either language or culture” (Brown, 2007 cit. por 

Rocha, 2010: 54). Desta forma, compreende-se que um aluno só poderá dominar 

efetivamente uma língua se conhecer e for capaz de compreender corretamente o 

contexto cultural em que se insere. A língua é pois uma forma de aceder à cultura. Este 

acesso implica a dissolução de estereótipos e da uniformidade cultural que 

comummente se assume relativamente a culturas diferentes, assim como de uma atitude 

etnocêntrica relativamente à diferença. O papel do professor passa então, também, por 

ensinar aos alunos que uma cultura é somente uma nova visão do mundo, como se todos 

o víssemos em ângulos diferentes de um mesmo prisma.  

 

 Ao longo da aplicação do projeto, procurou-se transmitir aos alunos que cada 

povo possui uma história sociocultural e própria e que o verdadeiro domínio da língua 

implica o conhecimento dessa história. Sem este conhecimento, os estereótipos 

dominarão a mente e o comportamento do indivíduo, criando preconceitos e atitudes 

discriminatórias. Na escola, é pois importante dar início a uma abordagem pedagógica e 

intercultural, que permita eliminar estereótipos culturais, já que o professor é um 

autêntico formador de opinião. Este aspeto é particularmente importante quando os 

próprios manuais disseminam diversos estereótipos nacionais. 

 

Assim, o primeiro bloco de aulas incidiu sobre a questão dos estereótipos 

culturais, não só pelo facto de procurar colmatar as lacunas do livro no que a esta 

temática diz respeito, como também pelas falhas verificadas nos alunos a este nível 

durante o período de observação de aulas.  

 

O segundo bloco, fruto de uma observação mais profunda durante as aulas 

lecionadas no primeiro, enfatizou a questão da pragmática. Esta é extremamente 

relevante para integrar um enunciado num determinado contexto e poder interpretá-lo 

de forma correta. Enfatizei assim o conhecimento do mundo espanhol e a sua 

interiorização, contribuindo também para a construção de uma atitude tolerante 

relativamente ao outro. 
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Considero que os objetivos inicialmente propostos foram atingidos, já que: a) 

embora o número de horas facultado para a intervenção tenha sido reduzido, foram 

colmatadas algumas lacunas significativas do manual no que aos conteúdos 

socioculturais diz respeito (objetivo n.º 1); b) desenvolvi estratégias lúdico-pedagógicas, 

cativantes e interessantes para os alunos, com o objetivo de transmitir conhecimentos 

socioculturais e, simultaneamente, promover a autonomia dos alunos (objetivo n.º 2); c) 

fui capaz de alertar os alunos para a importância que a aprendizagem dos conteúdos 

socioculturais tem na fluência da língua, um aspeto corroborado pelos dados recolhidos 

através da aplicação do questionário final (objetivo n.º 3); d) houve evolução nos alunos 

ao nível das competências socioculturais (as relacionadas com os estereótipos e a 

pragmática, concretamente), embora, como referido no ponto 3.6., o número de horas 

disponíveis não tenha permitido uma verdadeira e aprofundada abordagem dos 

conteúdos (objetivo n.º 4); e) foi efetuada uma avaliação final dos resultados que me 

permitiu evoluir enquanto docente. Durante todo o processo, a reflexão pessoal foi uma 

constante, o que possibilitou ajustar as estratégias às necessidades dos alunos e retirar 

conclusões muito relevantes para o meu futuro profissional. 

 

O enfoque por tarefas foi outro aspeto importante durante a aplicação do projeto, 

pois permitiu concretizar uma aprendizagem significativa e ir ao encontro da minha 

filosofia de promoção da autonomia e da responsabilidade dos alunos. Com a realização 

das diferentes tarefas que permitiam a concretização da tarefa final, os alunos 

desenvolveram uma atitude bastante ativa e participativa. Ao realizá-las, e de uma 

forma lúdica e motivante, os discentes foram adquirindo vocabulário, gramática, 

informações e, sobretudo, conhecimentos de índole sociocultural, o que se coadunou 

com as diretrizes apontadas no Programa de Espanhol do Ministério da Educação, no 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas e no Plano Curricular do 

Instituto Cervantes. Deste modo, fiz dos alunos o ponto central de toda a aprendizagem, 

realizando atividades tendentes ao desenvolvimento e avaliação da sua aprendizagem, à 

medida que interagiam com os seus pares, no sentido de definir objetivos e arquitetar 

estratégias. Contrariou-se assim o ensino expositivo das aulas tradicionais. 

 

A realização destas atividades foi também ao encontro dos interesses dos alunos, 

visto que os dados obtidos após o preenchimento do primeiro questionário 

demonstraram que a maioria deles considerava que as aulas se tornariam mais 

motivantes caso os aspetos socioculturais fossem abordados com maior regularidade. 



 81 

Talvez por isso a turma se tenha revelado extremamente simpática e recetiva às 

atividades, o que contribuiu certamente para a assimilação de novos conhecimentos. 

Tendo em conta também que os alunos demonstravam um nível cultural bastante baixo, 

a transmissão de conhecimentos socioculturais tornou-se outro aspeto promotor do 

desenvolvimento do projeto alicerçado nesta temática. 

 

 Ao analisar também os meus registos, encontro outros aspetos importantes a 

destacar: a) um questionamento permanente, por parte dos alunos, de quando eu voltaria 

a dar uma aula, o que me permite concluir que as atividades planeadas e o modo como 

elas foram implementadas se coadunou perfeitamente com os interesses da turma em 

questão; b) o facto dos discentes terem revelado um elevado grau de surpresa face a 

determinadas atitudes dos espanhóis em circunstâncias específicas (algo observado 

sobretudo durante a atividade direcionada para as atitudes dos nativos da língua-alvo no 

que diz respeito a situações quotidianas), o que revela que os alunos compreenderam 

que, apesar da proximidade, dois povos podem reagir de modos bastantes díspares face 

à mesma situação, dotando assim os discentes de novas ferramentas, essenciais para um 

bom ato comunicativo; c) o empenho e o entusiasmo demonstrado pelos alunos durante 

a realização de trabalhos em pares/grupos, potenciador da aprendizagem e motivador da 

autonomia e do desejo de saber mais, o que vai também ao encontro dos objetivos 

inicialmente traçados para a implementação do Plano de Intervenção; d) a inserção das 

novas tecnologias (tais como a internet), extremamente motivantes entre os jovens, é 

outro aspeto a destacar, sobretudo tendo em conta os comentários bastante positivos por 

parte dos alunos sempre que lhes era solicitada a realização de um trabalho com recurso 

à internet.   

 

O estágio realizado permitiu-me concluir que um bom professor deverá 

demonstrar competências multidisciplinares e uma reflexão permanente sobre as 

práticas pedagógicas, pois essas permitem aprimorar a cada momento a prática docente. 

A ligação entre os distintos momentos da aula e a adequação das práticas às turmas são 

dois aspetos fundamentais para o sucesso do ensino/aprendizagem.  

 

 Penso, portanto, ter sido capaz de desenvolver uma série de atividades 

interessantes (planificadas de acordo com uma metodologia previamente delineada) que 

conduziram ao enriquecimento da aprendizagem dos alunos. Toda esta formação 

permitiu que assimilasse inúmeros conhecimentos e pressupostos associados à prática 
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docente, fundamentais para o meu futuro profissional. Sou, sem dúvida, uma docente 

mais consciente e bem preparada para lidar com os alunos e as suas necessidades. 

Compreendi que uma problematização permanente das decisões pedagógicas é a chave 

do sucesso da aprendizagem. 
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ANEXO 1 - DIÁRIO DO DOCENTE 

 

 Primeira Aula (31-01-2013) 

 Alunos muito recetivos e participativos; 

 Grande desconhecimento dos alunos relativamente às diferenças de 

horários entre Portugal e Espanha; 

 Os alunos revelaram-se bastante surpreendidos com os significados que 

certas palavras muito parecidas com as da Língua Portuguesa tinham na 

Língua Espanhola; 

 Algum défice de atenção na atividade relacionada com as expressões 

para transmitir a opinião (os alunos são muito mais recetivos a atividades 

nas quais possam participar ativamente); 

 Perceção de que os alunos desconheciam, na generalidade, as atitudes, 

gestos e características inerentes à interação social dos espanhóis. 

 

Segunda Aula (01-02-2013) 

 Alunos extremamente motivados durante a atividade de representação 

das expressões idiomáticas (boa assimilação de novas expressões); 

 Chamada de atenção, em alguns casos, durante as representações, de que 

os alunos representaram alguns gestos e atitudes que não são muito 

próprios dos espanhóis (os alunos pouco gesticularam). 

 

Terceira aula (05-02-2013) 

 Alguma dispersão dos alunos durante a pesquisa coletiva na internet. 

 

Quarta aula (08-02-2013) 

 Perceção de que os alunos estavam efetivamente a transmitir 

conhecimentos que anteriormente desconheciam. 

 

Quinta Aula (23-04-2013) 

 Grande desconhecimento, por parte dos alunos, de muitos pratos típicos 

de Espanha e da América Latina (a esmagadora maioria só conhecia a 

paella, um estereótipos cultural). 

Sexta Aula (24-04-2013) 
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 Os alunos ficaram bastante surpreendidos com algumas atitudes dos 

espanhóis em determinadas situações, o que permitiu captar a sua 

atenção; 

 Maior consciência, por parte dos alunos, de que as atitudes dos 

espanhóis podem ser bastante diferentes da dos portugueses em 

situações semelhantes, apesar da proximidade geográfica; 

 Grande recetividade dos alunos para a atividade. 

 

Sétima (07-05-2013) 

 Boa assimilação dos aspetos sociopragmáticos por parte dos alunos. 
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ANEXO 2 - VISUALIZAÇÃO DE UM VÍDEO SOBRE OS HORÁRIOS EM 

ESPANHA. 

 

 

Consejos al visitante: Horarios de Madrid

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mEirl9FNx4o
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ANEXO 3 - FICHA DE TRABALHO SOBRE OS FALSOS AMIGOS. 
 

 

Fecha: 30/01/2013 

 

1- ¿Qué significan estas imágenes?  

    Asocia las siguientes palabras con la respectiva imagen. 

 

vaso                    oficina                    galleta                  maestro    

  asignatura                    tripa                    balón                     bragas 

cadera               embarazada            bocadillo               propina 

          farol                            polvo    borrar    cuello  
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ANEXO 4 - JOGO SOBRE EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS. 
 

Divide-se a turma em grupos. A cada grupo é atribuída uma expressão idiomática. O porta-voz do grupo 

escreve no quadro a expressão idiomática que lhe foi atribuída. Depois, o grupo terá de fazer gestos e/ou 

representar essa expressão. Os outros grupos terão de adivinhar o seu significado. 

 
 

 
 

Fecha: 01/02/2013 

 

 

 

 

QUEMAR  LA  NOCHE 
Pasarlo bien estando de fiesta o salir de noche a divertirse 

 

 

 

 

 

IR  HECHO  UN  CROMO 
Ir mal arreglado 

 

 

 

 

 

TENER  LA  CABEZA  COMO  UN  BOMBO 
Como si fuera a estallar por haber trabajado o pensado mucho 

 

 

 

 

 

IR O SALIR DE PICO PARDOS 

Salir de fiesta, de juerga 

 

 

 

 

 

ESTAR  COMO  UNA  CABRA 

Estar loco, chiflado 
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ANEXO 5 - FICHA DE TRABALHO SOBRE EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS. 
 

 
 

Fecha: 01/02/2013 

 

 

Reflexiona sobre las siguientes expresiones idiomáticas. 

 

A. Elige su correcto significado. 
 

1. “Empinar el codo.”      

  

a) hacer lo imposible 

b) elogiar 

c) beber 

d) dejar a la suerte 

 

 

2. “No comerse un rosco”. 

 

a) entender rápidamente 

b) no tener éxito 

c) censurar 

d) evitar una situación 

 

 

3. “tener la negra”. 

 

a) estar enfermo 

b) tener hambre 

c) ser infantil 

d) tener mala suerte 

 

 

4. “Pensar en las musarañas”. 

 

a)  estar con la cabeza en las nubes 

b) equivocarse 

c) sorprenderse 

d) estudiar mucho 

 

 

5. “Estar en la brecha”. 

 

a) estar en la disco 

b) estar angustiado 

c) estar en la actualidad 

d) hacer las cosas por otra persona 

 

6. “ponerse como chupa de dómine”. 

 

a) comer dulces 

b) censurar 

c) arreglarse bien 

d) engañar a alguien 

 

 

7. “Remover el cielo y la tierra”. 
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a) soportarlo todo 

b) hacer lo imposible 

c) evitar una situación 

d) censurar 

 

 

8. “Ser un pesado”. 

 

a) ser gordo 

b) tener mucho sueño 

c) ser aburrido 

d) ser fuerte 

 

 

9. “Hacer la pelota a alguien”. 

 

a) decir cosas amables a otra persona para conseguir algún beneficio 

b) jugar al fútbol 

c) decir cosas divertidas para animar a alguien 

d) regalar una pelota a alguien 

 

 

10. “Ser más chulo que un ocho”. 

 

a) sacar dinero a alguien 

b) alguien que vive del trabajo de los otros 

c) tener buenos resultados en matemáticas 

d) persona algo descarada 

 

 

11. “Tener una empanada mental”. 

 

a) doler la cabeza a alguien 

b) cocinar 

c) estar muy confuso 

d) comer mucho 

 

 

12. “Cambiar de tercio”. 

 

a) cambiar de tema 

b) cambiar de religión 

c) rezar mucho 

d) estar enfadado 

 

 

 

13. “Ponerse las pilas”. 

 

a) correr 

b) cargar el móvil 

c) disponerse a hacer algo con energía 

d) preparar la cena 

14. “Tener alguien en un puño”. 

 

a) dar un puñetazo a alguien 

b) hablar alto 

c) tiranizar 

d) querer a alguien 
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15. “Ser más corto que las mangas de un chaleco”. 

 

a) ser más dinámico que los otros 

b) costurear 

c) ser bajo 

d) demostrar poca inteligencia 
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ANEXO 6 - FICHA DE TRABALHO SOBRE COMIDAS TÍPICAS DE ESPANHA E 

DE ALGUNS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. 

 

 
 

Fecha: 08/02/2013 

 

Aquí tienes imágenes de algunos platos típicos de la gastronomía Hispánica.  

 

1- Rellena la siguiente tabla con los nombre de cada plato. 
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ANEXO 7 - JOGO SOBRE A CULTURA E OS COSTUMES DOS ESPANHÓIS. 
 

Formam-se 5 grupos constituídos por 5 alunos. A professora lê cada situação e cada grupo tem de decidir 

se é uma situação provável ou improvável de acontecer em Espanha, através de um grito de verdadeiro ou 

falso. O porta-voz de cada grupo justifica a sua decisão. A professora é a juíza que atribui 1 ponto por 

cada resposta certa. Depois da pontuação atribuída, compara-se a mesma situação na sociedade 

portuguesa. 
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ANEXO 8 - ESPANHA: SOCIEDADE E HÁBITOS. AS FORMAS DE 

CUMPRIMENTAR E DESPEDIR DOS ESPANHÓIS. 

      

 

A professora lê cada um dos powerpoints e estabelece comparações com os comportamentos dos 

Portugueses. 
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