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RESUMO 

O relatório que aqui se apresenta reporta-se ao Estágio Profissional do Mestrado em 

Ensino do Inglês e de Espanhol no 3° Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário. Tem por 

função descrever e fundamentar a implementação do Projeto de Intervenção, intitulado “À 

descoberta do eu e do outro: promoção da competência intercultural na aula de língua 

estrangeira”, desenvolvido em duas turmas (7º e 8º anos de escolaridade), numa escola básica 

do distrito de Braga. 

Por vivermos hoje numa sociedade culturalmente globalizada, surge a necessidade de 

estabelecer diariamente intercâmbios com pessoas de diferentes países e de nos preparamos 

para uma comunicação eficaz entre pessoas de diferentes culturas. É neste sentido que a 

competência intercultural ganha bastante relevância, visando desenvolver conhecimentos, 

capacidades, e atitudes favoráveis à aceitação, ao respeito e entendimento mútuo. Para que tal 

seja possível, o aprendente deverá ser conduzido numa descoberta de si próprio, 

consciencializando as suas ideias e valores, e a sua influência no modo como olha os “outros”. 

Através do confronto de ideias e valores, os alunos poderão interpretar os “outros” de uma nova 

perspetiva de forma a melhor os compreender e criar atitudes de empatia. 

Com base nestes pressupostos, foram definidos para este projeto os seguintes objetivos: 

aferir perceções iniciais dos alunos sobre as suas atitudes e motivações no âmbito da 

competência intercultural; promover a competência intercultural; promover a autorregulação das 

aprendizagens interculturais e avaliar o impacto das estratégias de intervenção na competência 

intercultural dos alunos. As estratégias de intervenção incluíram atividades de enriquecimento 

cultural e linguístico, bem como de reflexão sobre as diferenças entre culturas e a forma como 

“eu” me comporto e como se comporta o “outro”. A avaliação do projeto, efetuada com base 

em registos de aprendizagem e opiniões dos alunos, revela o seu impacto positivo, tanto no 

desenvolvimento da competência intercultural dos alunos, quanto no meu enriquecimento 

profissional e pessoal. 

 

Palavras-chave: competência comunicativa intercultural, tolerância, respeito, empatia.  
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promoting intercultural competence in the foreign language classroom 

 
Ivânia Maria Teixeira Peixoto 

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

Education 
University of Minho, 2016 

 

ABSTRACT 

The following report is a result of the teaching training period within the Master in English 

and Spanish Teaching in the 3rd Cycle of Basic and Secondary Education. It aims to describe and 

discuss the implementation of my Intervention Project, entitled “Discovering myself and the 

others: the promotion of intercultural competence in the foreign language classroom”, which was 

developed in two classes (7th and 8th grades) in a basic school in the district of Braga. 

Due to our culturally globalized society we frequently need to make exchanges with 

people from different countries, and in order to ensure effective communication we need to be 

prepared to interact with people from different cultures. Therefore, intercultural competence 

acquires high relevance, since it aims to develop knowledge, capacities and attitudes that 

enhance acceptance, respect and mutual understanding. For this to be possible students should 

discover their “self” in order to become aware of personal ideas and values and how these 

influence the way they see other people. By confronting ideas and values, students may interpret 

the “others” from a different perspective, so that they can better understand and empathize with 

them. 

On the basis of the above assumptions, the following objectives were set: assess 

students’ initial perceptions on their attitudes and motivations within intercultural competence; 

promote their intercultural competences; promote the self-regulation of their intercultural learning 

and assess the impact of intervention strategies in students’ intercultural competences. 

Strategies included activities to promote students’ cultural and linguistic knowledge, as well as 

reflection on differences between cultures and how “I” behave and how the “others” behave. 

Project evaluation based on students’ records of learning and opinions highlights its positive 

impact, both on the development of students’ intercultural competence and on my professional 

and personal growth. 

 

Key words: intercultural communicative competence, tolerance, respect, empathy. 
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Não é fácil, de facto, “ensinar a aprender” neste tumulto de mutações a que se assiste, em que 

o hoje se desatualiza no mesmo dia. Não é fácil “ensinar a viver” num mundo de contradições e 

de rutura de valores éticos e morais. Não é fácil ainda “ensinar a criar uma identidade própria” 

na era da globalização. Não é fácil, mas vale a pena tentar. (Ponce de Leão, 2007: 58) 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente relatório surge no âmbito do Estágio Profissional do Mestrado em Ensino do 

Inglês e do Espanhol no 3° Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, da Universidade do 

Minho, e tem como objetivo descrever e fundamentar a implementação do Projeto de 

Intervenção intitulado “À descoberta do eu e do outro: promoção da competência intercultural na 

aula de língua estrangeira”, concretizado em contexto de prática pedagógica supervisionada 

numa turma de inglês de 7° ano e numa turma de espanhol de 8° ano, ambas pertencentes a 

uma Escola Básica localizada no distrito de Braga. 

No que concerne ao ensino de línguas estrangeiras, a escola tem vindo a reconhecer 

que os aprendentes necessitam não só de desenvolver competências de comunicação na língua 

mas também a capacidade de ajustar a sua utilização aos diferentes contextos culturais e 

sociais. Muito em parte devido à internacionalização dos mercados e aos grandes fluxos 

migratórios, vivemos hoje numa sociedade pautada pela diversidade e pluralidade ideológica, 

cultural, linguística e religiosa. Com isto, surge também a necessidade de estabelecer 

intercâmbios com pessoas de diferentes países e de garantir uma comunicação eficaz entre 

diferentes culturas. Partindo da premissa que língua e cultura são indissociáveis, torna-se 

relevante que o professor de línguas estrangeiras aborde o ensino de ambas de modo integrado, 

desenvolvendo a competência comunicativa nos alunos numa direção intercultural. Assim, a par 

da importância de dotar os alunos de conhecimento sociocultural da língua que estudam, existe 

ainda uma série de atitudes e capacidades a desenvolver, pois a íngua por si só não garante a 

aquisição da competência intercultural de forma eficaz. A competência intercultural assenta 

sobretudo na capacidade do aluno se relacionar de forma bem-sucedida com pessoas de 

diferentes comunidades da sua, interpretando os acontecimentos culturais próprios dessa 

comunidade e relacionando-os com a sua própria cultura e identidade. Esta premissa requer a 

construção de cenários dentro da sala de aula que ofereçam possibilidade aos alunos de 

observar e compreender situações sobre diferentes perspetivas, fomentando a consciência 

intercultural e quebrando possíveis barreiras que impeçam o respeito e a abertura face ao 

desconhecido. Para tal, a reflexão e a comparação entre culturas são estratégias facilitadoras 

pois permitem confrontar, interpretar e relacionar ambas partindo de diferentes perspetivas. 

Aquilo que se pretende é desenvolver nos alunos a motivação, as atitudes e saberes necessários 
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à convivência em clima de tolerância e cooperação. Acredito pois que, nesta construção, é 

necessário conduzir o aluno numa descoberta de si mesmo, colocando-o numa posição de 

proximidade com o outro e visionamento de igual para igual, pois só desta forma poderá 

entender e aceitá-lo, e criar laços de empatia. Este projeto resulta, portanto, do meu interesse na 

promoção da competência intercultural na aula de língua estrangeira, ciente da sua 

complexidade e dos distintos aspetos que envolve. Os seus objetivos foram: aferir perceções 

iniciais dos alunos sobre as suas atitudes e motivações no âmbito da competência intercultural; 

promover a competência intercultural; promover a autorregulação das aprendizagens 

interculturais e avaliar o impacto das estratégias de intervenção na competência intercultural dos 

alunos. Para a sua concretização, foram desenvolvidas atividades de investigação em diferentes 

fases da intervenção, relacionadas com observação de aulas e recolha de informação através de 

questionários, e ainda atividades didáticas direcionadas ao desenvolvimento da competência 

intercultural dos alunos (de enriquecimento cultural e linguístico), bem como de reflexão sobre 

as diferenças entre culturas e a forma como “eu” me comporto e como se comporta o “outro”. 

No relatório, pretendo dar conta de todo o trabalho desenvolvido e de como as 

atividades e temas abordados podem ajudar no desenvolvimento da competência intercultural. 

Estruturalmente encontra-se dividido em dois capítulos. No primeiro capítulo encontra-se o 

enquadramento teórico e contextual do plano de intervenção delineado, estando subdividido em 

três secções: 

1) Fundamentação teórica: apresentação dos conceitos e pressupostos que orientaram 

o projeto e que resultam da pesquisa bibliográfica relacionada com a dimensão 

intercultural da aprendizagem da língua, a avaliação da mesma, o papel do 

professor e, ainda, a forma como se incentivou a descoberta do “eu” e do “outro” 

para desenvolver a consciência intercultural; 

2) Descrição do contexto: caracterização das turmas e da escola de intervenção, e do 

modo como este projeto se adequa a esses contextos. Dá-se também conta dos 

documentos reguladores do processo de ensino-aprendizagem de inglês e de 

espanhol como línguas estrangeiras; 

3) Plano de intervenção: apresentação dos objetivos e estratégias delineadas, da 

metodologia de investigação e dos instrumentos de recolha de informação e, 

finalmente, da metodologia de ensino e da seleção de temas e materiais. 
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No segundo capítulo descreve-se o desenvolvimento e a avaliação da intervenção, 

estando subdividido em quatro secções: 

1) Fase inicial: descrição das atividades realizadas nesta fase, análise de alguns 

resultados aqui obtidos e, por conseguinte, delineamento de estratégias de ação; 

2) Fase intermédia: descrição das atividades realizadas nesta fase, apresentando-se os 

resultados obtidos em cada sequência didática e a reformulação da ação; 

3) Fase final: descrição das atividades realizadas nesta fase e apresentação e 

interpretação dos resultados obtidos nas ações levadas a cabo;  

4) Síntese avaliativa do projeto: interseção e comparação dos dados obtidos em cada 

fase. 

Por último, faço algumas considerações finais, nas quais são apresentadas e discutidas 

as conclusões e as limitações do projeto. Aqui reporto também as recomendações didáticas e de 

investigação que dele emergiram e reflito sobre todo o meu percurso e o impacto deste no meu 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

Este trabalho é o reflexo do meu contributo na promoção da interculturalidade nas aulas 

de língua estrangeira. Com ele assumi de início a minha inexperiência e dificuldades nesta 

matéria, ciente de que para o levar a cabo necessitaria de desenvolver os conhecimentos e 

competências pedagógicas necessários. 
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CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E CONTEXTUAL 
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1. Fundamentação Teórica 

 

1.1 A dimensão intercultural no processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeira 

1.1.1 A relação entre l íngua e cultura 

 

“A língua é o lugar de onde cada povo vê o mundo. Da minha língua vejo o mar.” 

Vergílio Ferreira (cit. por Bizarro e Braga, 2004:61)  

 

 No campo da didática de línguas é frequente encontrarmos diversos estudos que tentam 

comprovar e justificar a relação entre a língua e a cultura, daí resultarem uma série de teorias 

que abordam esta temática desde diferentes perspetivas. Dado que neste caso não se justifica 

levar a cabo uma exploração profunda dessas teorias, salientarei alguns aspetos principais dessa 

relação no que concerne ao ensino de línguas estrangeiras. 

A vida do ser humano está intimamente relacionada com a comunicação. A nossa 

capacidade comunicativa começa a ser desenvolvida desde a infância, prolongando-se por toda a 

vida. Este é um processo gradual que acontece no seio de uma comunidade que transmite a 

língua de geração em geração, língua essa que é utilizada pelos elementos que a constituem 

como um código para transmitir pensamentos, ideias e interagir socialmente. Parte-se aqui da 

conceção e do papel da língua como instrumento básico de comunicação e como meio 

privilegiado para os membros de uma sociedade comunicarem entre si e com os outros. Referir 

a língua como herança social de uma determinada comunidade implica considerar aspetos 

culturais dessa comunidade tais como os costumes, os conhecimentos, os hábitos, as crenças e 

os padrões de comportamento que, através da língua, são geracionalmente transmitidos de 

forma natural e integrada, garantindo assim a continuidade da mesma. Assim, a língua não só 

desempenha o papel de veículo de comunicação como também o de transmissão de cultura, 

pois ela em si mesma é uma manifestação de cultura. Tal como defende Sebastián Serrano (cit. 

por Corredoira, 2007: 408): 

(…) la lengua se nos manifiesta como el hecho cultural por excelencia, y eso por 
diferentes motivos: Primero porque ya es parte de la cultura, una de aquellas 
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actitudes o hábitos que recibimos de nuestros antepasados a través de la tradición. 
En segundo lugar porque el lenguaje es el instrumento esencial, el medio 
privilegiado por el cual asimilamos la cultura de nuestra comunidad. Finalmente, y 
encima de todo, porque la lengua es la manifestación de la cultura que le sirve de 
fundamento, ya que toda reflexión es un dominio lingüístico. (…) La lengua es el 
sistema que traduce todos los demás sistemas. Por eso ocupa un lugar privilegiado 
en el mundo de la Cultura. 

Enquanto veículo de cultura, a língua transporta consigo a identidade de uma nação e 

uma visão sobre o mundo, sendo estes aspetos fundamentais e imprescindíveis para quem 

pretende aprender e alcançar as competências comunicativas adequadas. Aprender uma língua 

significa aprender a conhecer o “outro” e torna possível a partilha entre a minha cultura e a 

cultura alheia. No cenário multicultural em que hoje vivemos, no qual várias culturas se cruzam 

no mesmo espaço, conhecer e respeitar o outro é fundamental para coabitar em harmonia. 

Assim, a promoção da comunicação intercultural torna-se indispensável na construção deste 

equilíbrio, pois para entender e aceitar o “outro” preciso conhecê-lo no seu próprio mundo e 

relacioná-lo com o meu. 

 Transpondo esta ideia de relação intrínseca entre a língua e a cultura de uma 

determinada comunidade para o atual panorama do ensino de línguas estrangeiras, chegamos à 

conclusão de que é necessário o desenvolvimento da competência comunicativa intercultural, 

que garanta aos aprendentes uma interação linguística e culturalmente adequada e eficaz nos 

diversos contextos socioculturais em que a comunicação ocorre. Como destaca Corredoira: 

Por detrás de cada língua há todo um mundo que, consciente ou 
inconscientemente, está modelado segundo os seus hábitos linguísticos. 
Desconhecer o contexto e os referentes desses códigos (verbais ou não verbais) 
truncaria a comunicação ou a interação com os falantes que formam parte da 
mesma. (idem: 410) 

Esta consideração reforça a ideia de que língua e cultura não devem ser entendidas de 

forma isolada e que a cultura não pode ser reduzida a uma conceção “enciclopédica” de 

saberes relacionados com a arte, a geografia, a história ou a literatura, pois estes, por si só, não 

preparam os alunos para compreender os diferentes contextos e as diversas condutas adotadas 

pelos falantes nativos dessa mesma cultura. Enquanto professores de língua estrangeira, 

devemos abordar a definição de cultura como um conjunto de fenómenos que varia tendo em 

conta os indivíduos e os lugares onde esta se desenvolve a fim de entender os seus 

comportamentos. Miquel e Sans (2004: 4) referem esta cultura como uma “cultura a secas” e 
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definem-na como sendo “un estándar cultural, el conocimiento operativo que todos los nativos 

poseen para orientarse en situaciones concretas, ser actores efectivos en todas las posibles 

situaciones de comunicación y participar adecuadamente en las prácticas culturales cotidianas”. 

Exposto isto, e tendo em conta o projeto que desenvolvi, entendo que ensinar uma 

língua é ensinar simultaneamente uma cultura, e aprender essa mesma língua e cultura é 

descobrir um novo mundo e a forma como eu me coloco nele. Neste processo de ensino-

aprendizagem de uma língua estrangeira é necessário desenvolver nos alunos conhecimentos 

tanto linguísticos quanto culturais, a fim de promover o diálogo e o entendimento mútuo, sem 

perder de vista a própria identidade do aprendente, pois será através do reconhecimento de si 

mesmo que poderá reconhecer o outro e desenvolver sentimentos de empatia. Assim, 

pressupõe-se que seja incorporada a dimensão sociocultural no processo de ensino-

aprendizagem de uma língua estrangeira de modo a promover uma aproximação entre a cultura-

alvo e a cultura de origem dos alunos. Ao promover essa dimensão, acredita-se estar a colaborar 

no desenvolvimento de atitudes e valores para uma sociedade plural, a aceitação positiva do 

outro e a valorização da diversidade e da diferença, o reconhecimento e o respeito mútuos1. Um 

dos procedimentos possíveis para explorar o desconhecido e desenvolver nos aprendentes a 

recetividade face a línguas e culturas distintas, e que procurei colocar em prática no decorrer da 

minha intervenção pedagógica, poderá passar pela estratégia de comparação entre a cultura que 

se aprende e a cultura de origem, que lhes permite não só superar o estereótipo como também 

refletir criticamente sobre a sua própria cultura a partir de outros pontos de referência (Casal, 

1997: 467). Tal como defende Casal: 

Es preciso fomentar no sólo la fluidez lingüística, sino también la fluidez cultural 
realizando actividades que supongan una “provocación” para el trabajo comparativo 
de los “modos de ser y de hacer” de los nativos tanto de la lengua y la cultura meta 
como de la nuestros alumnos extranjero. (…) Sólo de esta manera-analizando no 
sólo lo que se dice en determinados casos, sino cómo y por qué se dice eso- el 
contacto entre las diferentes culturas será un encuentro y no un choque y podrán 
reducirse las tensiones en los ajustes interculturales. (idem: 471) 

 Sendo a aula de língua estrangeira em si mesma um espaço multicultural, no qual 

interagem pelo menos duas línguas e duas culturas, e também as microculturas dos alunos que 

decorrem das suas diferenças socioculturais, este é também um lugar privilegiado para 

                                                 
1 Plan Curricular del Instituto Cervantes, em diante PCIC (2006). Documento consultado em versão eletrónica. 
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encontros culturais e para estabelecer diálogos entre culturas, cabendo ao professor assumir o 

papel de mediador e preparar os seus alunos para o diálogo intercultural. 

 

1.1.2 A dimensão intercultural da aprendizagem da língua  

 

 No seguimento do que já foi dito anteriormente assistimos ao redireccionamento do 

ensino de línguas estrangeiras para uma orientação intercultural. Reconhece-se na atual 

sociedade educativa a necessidade de formar aprendentes linguística e culturalmente 

competentes, que sejam capazes de comunicar de forma efetiva num mundo internacional à 

escala global. A cada dia que passa, as sociedades tornam-se mais pluriculturais. São muitas as 

razões que justificam a necessidade de promover a diversidade e o diálogo intercultural, mas 

vamos tomar como exemplo a União Europeia, que permite a livre circulação de pessoas pelos 

diferentes países que a compõe, seja por motivos de lazer, estudo ou emprego. Diante deste 

intercâmbio, torna-se indispensável quebrar as barreiras linguísticas e culturais que poderão 

estar na origem de atitudes discriminatórias, preconceituosas ou na formação de estereótipos 

desfasados da realidade. O desafio fica então lançado: promover a criação de um espaço 

harmonioso, de coesão social, com indivíduos conscientes e respeitadores da diversidade 

cultural e da igualdade humana, ou seja, o desafio de formar “falantes interculturais” (Byram, 

1997). Mais importante que conhecer e dominar os códigos linguísticos de uma determinada 

comunidade, é desenvolver nos cidadãos um conjunto de conhecimentos, capacidades e 

atitudes que lhes permitam comunicar entre si a partir da compreensão de valores, costumes, 

crenças e perspetivas sobre o mundo, tendo por base a tolerância e o respeito mútuo. 

Tendo como cenário esta Europa multilingue e multicultural o Conselho da Europa 

(2001: 12) traça então um objetivo: o de potenciar a competência intercultural junto dos 

cidadãos, promovendo uma consciência intercultural que é, de resto, a base para uma 

comunicação intercultural apropriada. A educação em línguas estrangeiras assume um papel 

preponderante na concretização deste objetivo, sendo, por definição, um espaço intercultural. 

Partindo do princípio de que a educação de cidadãos, e dos jovens em particular, passa pela 

escola, esta instituição apresenta-se como um ambiente favorável ao desenvolvimento da 

competência intercultural. Esta competência torna-se, portanto, uma das aptidões-chave do 
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presente século no que refere à educação em línguas, e o professor consciente disso assume-se 

como um agente intercultural. Nas palavras de Bizarro e Braga (2004: 60): 

(...) a escola do nosso tempo precisa de promover o conhecimento das maiorias, mas 
também das minorias, o respeito pelo Outro, pela diferença e pela diversidade, o 
conhecimento recíproco, a educação para a prevenção da violência, a aprendizagem 
cooperativa, lutando contra a xenofobia e a intolerância. 

Neste sentido aponta também o Quadro Comum Europeu de Referência2 (Conselho da 

Europa, 2001: 231) que salienta a necessidade da escola promover nos seus alunos uma 

competência plurilingue e pluricultural aqui classificada como “a capacidade para utilizar as 

línguas para comunicar na interação cultural, na qual o indivíduo, na sua qualidade de ator 

social, possui proficiência em várias línguas, em diferentes níveis, bem como experiência de 

várias culturas”. Esta abordagem plurilinguística enfatiza o facto de que à medida que o 

aprendente desenvolve conhecimentos em outras línguas e culturas para além da sua, não 

guarda a nova informação de forma isolada da que já possui nem adquire dois modos de atuar e 

de comunicar distintos e autónomos; pelo contrário, constrói uma competência comunicativa 

plurilinguística e desenvolve a interculturalidade na medida em que o novo conhecimento 

transforma o que já possui, contribuindo para uma consciencialização e uma capacidade de 

realização intercultural (idem: 73). 

Juntamente com a definição deste objetivo surge por parte do QCER (2001) uma nova 

abordagem didática de línguas que pressupõe a formação intercultural dos cidadãos Europeus. 

Contudo, aquilo que se pretende não é só desenvolver nos aprendentes competências 

interculturais que lhes permitam interagir e aceitar pessoas de diferentes culturas, mas, em 

simultâneo, que se respeite e promova a identidade de cada indivíduo, ajudando-os a entender 

essa interação como uma experiência enriquecedora a nível pessoal. Nas palavras de Neuner 

(2003: 42), aprender uma língua estrangeira é estabelecer contacto com um mundo novo que 

de forma quase instantânea comparamos com o “nosso”, e ao estabelecer esta comparação os 

alunos tomam consciência da sua própria identidade e das características que os definem. Ainda 

nas palavras do autor, as suas visões do mundo devem integrar a aula de língua estrangeira 

(idem: 42-50): 

When dealing with the foreign world we use the same modes of perception which 
have been developed in and refer to our own world. (…) Therefore, their [the 

                                                 
2 Em diante QECR (2001). 
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students’] own world must not be excluded from foreign language teaching but can 
be used as a reference point for the selection of topics and the design of tasks. 

Porém, esta análise e interpretação do outro através do que eu sou, quando mal 

executada, pode gerar nos alunos alguns conflitos ideológicos ou até mesmo sentimentos de 

rejeição. A fim de evitar a construção de estereótipos e de atitudes xenófobas, cabe ao professor 

de línguas orientar os seus alunos nesta nova descoberta, ajudando-os a criar pontes entre o seu 

próprio mundo e o novo mundo, ou melhor dizendo, a integrar de forma harmoniosa ambas as 

culturas. Esta ideia de promoção e preservação da individualidade, tanto do falante quanto do 

interlocutor, é também reforçada por Byram, Gribkova e Starkey (2002: 7) que afirmam que: 

The “Common European Framework of Reference” (…) introduces the “Intercultural 
Dimension” into the aims of language teaching. Its essence is to help language 
learners to interact with speakers of other languages on equal terms, and to be 
aware of their own identities and those of their interlocutors. It is the hope that 
language learners who thus become “intercultural speakers” will be successful not 
only in communicating information but also in developing a human relationship with 
the people of other language and cultures. 

Todavia, esta questão da preservação da individualidade leva-nos a refletir sobre um dos 

problemas que se aponta no ensino de línguas atual, e que se traduz na tendência de se 

continuar a formar indivíduos no sentido de imitar o falante nativo, pois este é tido como o 

modelo a seguir (idem: 9), 

The concept of “culture” has changed over time (…) but the idea of imitating the 
native speaker has not changed and consequently native speakers are considered to 
be experts and the models, and teachers who are native speakers are considered to 
be better than non-native speakers. 

Esta tendência é contrariada pela dimensão intercultural no ensino de línguas 

estrangeiras (ibidem): 

The “intercultural dimension” in language teaching aims to develop learners as 
intercultural speakers or mediators who are able to engage with complexity and 
multiple identities and to avoid the stereotyping which accompanies perceiving 
someone through a single identity. It is based on perceiving the interlocutor as an 
individual whose qualities are to be discovered, rather than as a representative of an 
externally ascribed identity. Intercultural communication is communication on the 
basis of respect for individuals and equality of human rights as the democratic basis 
for social interaction. 

A educação para um relacionamento intercultural favorável a uma cidadania 

democrática continua a ser uma das questões centrais para o Conselho da Europa na luta pelo 
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entendimento mútuo e aceitação da diferença e, simultaneamente, pela preservação da 

identidade de cada Nação. O plurilinguismo e o pluriculturalismo caminham ao lado com a 

educação intercultural naquilo que é a promoção do autoconhecimento e do conhecimento e 

valorização do Outro, cultivando assim o entendimento e respeito mútuos entre as sociedades. 

Assim, e tendo em conta que falamos de educação, uma vez mais se considera a escola, 

enquanto agente de transformação social, como sendo um espaço privilegiado para garantir uma 

aprendizagem intercultural acessível a todos os que a frequentam. É desta premissa que parte o 

desenvolvimento deste projeto. 

 

1.1.3 A competência intercultural  

 

No que concerne ao estudo e à promoção do ensino de línguas estrangeiras, 

frequentemente encontrarmos o termo “competência intercultural”, e a leitura de obras de 

referência desenvolvidas neste campo leva-nos a perceber que esta é uma competência 

importante no campo atual da didática de línguas. Na procura de uma definição deste conceito, 

o contributo de Meyer (1991) constituiu uma referência importante. O autor (idem: 137) refere 

que “intercultural competence, as a part of a broader foreign speaker competence, identifies the 

ability of a person to behave adequately and in a flexible manner when confronted with actions, 

attitudes and expectations of representatives of foreign cultures”. Depreendemos aqui que esta 

competência se distingue da competência sociocultural, pois prevê a capacidade do indivíduo se 

comportar adequadamente perante alguém de cultura distinta da sua. 

Analisando também este conceito à luz do QECR (2001), deparamo-nos com a falta de 

uma definição específica do que é a competência intercultural, mas encontramos uma descrição 

detalhada de um conjunto de competências gerais que o utilizador deve adquirir para lidar com 

as situações comunicativas nas quais se encontre envolvido (idem: 147-156), e que são 

relevantes ao desenvolvimento dessa competência: 1) o conhecimento declarativo, isto é, o 

conhecimento do mundo, o conhecimento sociocultural e a consciência intercultural, aqui 

definida como a consciência e a compreensão das semelhanças e diferenças distintivas entre as 

culturas, 2) as capacidades práticas e a competência de realização, que permitirão estabelecer 

uma relação entre a cultura de origem e a cultura estrangeira e que inclui a capacidade de 
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utilizar estratégias para estabelecer o contacto com gente de outras culturas, gerindo 

eficazmente situações de mal-entendidos e conflitos interculturais, ultrapassando também 

estereótipos; 3) a competência existencial que prevê outras componentes para além do 

conhecimento e que podem afetar a comunicação, tais como as atitudes, as motivações, os 

valores, as crenças e os traços de personalidade e, por fim, 4) a competência de aprendizagem 

e as capacidades de estudo que englobam a capacidade de observar e participar em novas 

experiências, incorporando o novo conhecimento no conhecimento anterior. 

Procurando o mesmo conceito no PCIC (2006), a competência intercultural é definida 

como sendo:  

(…) la capacidad de adaptarse y desenvolverse con éxito en distintas situaciones en 
las que se relaciona con personas de comunidades diferentes a la suya o interpreta 
hechos y productos culturales propios de estas comunidades. Ello requiere el 
desarrollo y la capacidad de uso de una serie de conocimientos, habilidades y 
actitudes (…) Todo ello permitirá conformar una personalidad social capaz de 
convivir de forma eficaz y productiva en un clima de tolerancia y cooperación, que el 
propio alumno contribuye a fomentar, enriquecer y mantener. 

Ambos os documentos conferem ainda importância à competência sociolinguística, a 

par das competências linguística e a pragmática, como partes integrantes da competência 

comunicativa da língua. A competência sociolinguística é definida no PCIC (2006) como a 

capacidade de produzir e entender adequadamente expressões linguísticas em diferentes 

contextos e, em conjunto com as competências linguística e pragmática, é previsto pelo QECR 

(2001) que inclua o domínio de algumas áreas específicas tai como os marcadores linguísticos 

de relações sociais, as normas de cortesia ou as expressões de sabedoria popular. 

Depreendemos daqui que aprender a usar a língua é tão importante quanto aprender a língua 

em si mesma, sendo o desenvolvimento da competência pragmática essencial para emitir e 

interpretar enunciados com uma determinada intenção comunicativa, assim como para 

interiorizar os processos que permitem ativar táticas e estratégias que assegurem uma 

comunicação eficaz e resolver com eficácia possíveis situações de mal-entendidos culturais em 

situações de conflito (PCIC, 2006). Tendo em conta tudo isto, e no que diz respeito a este 

projeto, esta foi uma das preocupações presentes e acreditou-se que usar e interpretar os 

recursos explícitos de uma atividade sociocultural pode incrementar a participação individual 

nessas atividades e auxiliar a desenvolver a prática. Estas definições levam-nos, então, a concluir 

que a competência intercultural extravasa o domínio de referentes, saberes e comportamentos 
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culturais de uma determinada coletividade e prevê atitudes e capacidade de atuação para o 

alcance de um relacionamento eficaz entre culturas. 

Ao longo dos últimos anos vários autores propuseram modelos na tentativa de identificar 

as componentes da competência intercultural. Um modelo analítico de referência, e que pode 

ser associado à minha intervenção pedagógica, é o modelo de Byram (1997), que prevê a 

aquisição de conhecimento factual de determinada cultura a par das habilidades e atitudes 

necessárias ao desenvolvimento da competência comunicativa intercultural. Nas palavras de 

Deardorff (2004: 37), este modelo “stresses the importance of language (linguistic competence) 

and also includes identity and cultural understanding in his conceptualization (…), intercultural 

communicative competence should include the social context and non-verbal dimensions of 

communication”. Assim, e ainda de acordo com a autora (idem: 38), Byram propõe cinco 

componentes de conhecimento, habilidades e atitudes divididas em categorias: duas categorias 

para o conhecimento (savoir e savoir s’engager); duas categorias para as habilidades (savoir 

comprendre e savoir apprendre/faire) e, por fim, uma categoria para as atitudes (savoir être) 

que, segundo a autora, são vistas por Byram como fundamentais para a competência 

intercultural (ibidem). Estas componentes do modelo são apresentadas por Byram, Gribkova e 

Starkey (2002) do seguinte modo: 

 Intercultural attitudes (savoir-être): “curiosity and openness, readiness to 
suspend disbelief about other cultures and belief about one’s own” (idem: 12); 

 Knowledge (savoirs): “of social groups and their products and practices in one’s 
own and in one’s interlocutor’s country, and of the general processes of societal 
and individual interaction” (ibidem); 

 Skills of interpreting and relating (savoir-comprendre): “ability to interpret a 
document or event from another culture, to explain it and relate it to documents 
or events from one’s own” (idem: 13); 

 Skills of discovery and interaction (savoir-apprendre/faire): “ability to acquire 
new knowledge of a culture and cultural practices and the ability to operate 
knowledge, attitudes, and skills under the constraints of real-time 
communication and interaction” (ibidem); 

 Critical cultural awareness (savoir s’engager): “an ability to evaluate, critically 
and on the basis of explicit criteria, perspectives, practices, and products in 
one’s own and other cultures and countries” (ibidem); 

Apesar de este modelo ter sido desenvolvido há aproximadamente 20 anos, continua a 

apresentar grande importância no campo do ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras atual, 

sem esquecer também o seu forte contributo no desenvolvimento do QECR (2001), que, por sua 

vez, serviu de base à elaboração do PCIC (2006), sendo eles uma referência para os programas 
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de línguas no nosso país. Assim, e no que se refere a esta questão, o QECR (2001: 19) 

estabelece quatro competências essenciais a desenvolver, que se relacionam com as 

componentes do modelo de Byram anteriormente referido: “o conhecimento declarativo (saber), 

a competência de realização (saber-fazer), a competência existencial (saber-ser e saber-estar) e a 

competência de aprendizagem (saber-aprender/fazer)” (idem: 31). 

Esta ênfase no desenvolvimento da consciência intercultural também se encontra 

patente no PCIC (2006), documento de referência para o ensino do Espanhol como língua 

estrangeira, no qual também se reconhece a importância de se desenvolver no aluno o 

conhecimento, a perceção e a compreensão das semelhanças e diferenças entre as duas 

culturas, o que envolve: 

(...) por una parte, un conocimiento de los referentes culturales y de las normas y 
convenciones que rigen los comportamientos sociales de la comunidad; y, por otra, 
una actitud abierta que le permita tomar conciencia de la diversidad cultural e 
identificar las propias actitudes y motivaciones en relación con las culturas a las que 
se aproxima. 

Em jeito de conclusão, resta-me aludir ao facto de que desenvolver a competência 

intercultural está longe de ser uma tarefa fácil, pois transcende o plano meramente linguístico ao 

integrar um conjunto de saberes e atitudes que o falante intercultural deve possuir para poder 

usar socialmente a língua que aprende. Desta forma, o professor de línguas estrangeiras assume 

novas responsabilidades, pois desempenha a função acrescida de desenvolver nos alunos novos 

conhecimentos, capacidades e atitudes. Tal como Byram, Gribkova e Starkey referem (2002: 

10), importa desenvolver nos alunos competências interculturais bem como competências 

linguísticas; prepará-los para a interação com pessoas de outras culturas; capacitá-los para 

entenderem e aceitar as pessoas de diferentes culturas como indivíduos com perspetivas, 

valores e comportamentos diferentes dos seus e, por último, ajudá-los a entender esta interação 

como algo enriquecedor a nível pessoal. Esta afirmação coloca-nos perante o papel do professor 

e dos objetivos que este deve definir para desenvolver nos seus alunos uma competência 

comunicativa intercultural. 
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1.1.4 A educação intercultural: o papel do professor 

 

Partindo do que foi referido anteriormente, podemos então afirmar que no atual contexto 

educativo europeu aprender uma língua significa adquirir mais do que a capacidade de 

comunicar através da língua. Uma orientação intercultural surge como possível resposta ao novo 

contexto social no qual estamos inseridos e com ela surgem novas práticas pedagógicas. Este 

parece ser um grande desafio para os atuais professores de línguas. Levar uma língua 

estrangeira para a aula significa colocar o grupo de aprendizes em contacto com uma cultura 

diferente da sua e é esperado, portanto, que o professor de línguas explore estes encontros para 

promover nos seus alunos a competência comunicativa intercultural. Surgem, então, aqui 

algumas questões: de que forma pode o professor responder ao desafio da educação 

intercultural? Deverá ser ele um professor detentor de conhecimento absoluto em matéria 

cultural? Existe um modelo ótimo que o professor deve seguir? Estas perguntas remetem-nos 

para o papel do professor. 

Byram, Gribkova e Starkey (2002: 11) começam por nos esclarecer que, no que se 

refere à educação intercultural “there is no perfect ‘model’ to imitate” e que um professor 

disposto a responder ao desafio intercultural não necessita de deter um conhecimento absoluto 

acerca da cultura-alvo. Ainda de acordo com os autores (idem: 12), isto seria em todo o caso 

impossível porque existem várias culturas associadas a uma língua. Assim, o papel do professor 

poderá ser entendido da seguinte forma (ibidem): 

The teacher’s task is to develop attitudes and skills as much as knowledge, and 
teachers can acquire information about other countries together with their learners; 
they do not need to be the sole or major source of information. Skills are just as 
important as attitudes and knowledge, and teachers can concentrate as much on 
skills as upon knowledge. 

Convém aqui esclarecer que não pretendo desvalorizar a importância das competências 

linguísticas no ensino/aprendizagem de línguas, ou até mesmo da necessidade do professor 

desenvolver conhecimentos factuais sobre a cultura que ensina. O que efetivamente se pretende 

é reforçar a ideia de que, no que concerne à competência intercultural, a questão é bastante 

diferente. No desenvolvimento da dimensão intercultural nos seus alunos, o professor deve 

definir claramente os seus objetivos, dos quais devem constar: 1) proporcionar a aquisição de 

competências tanto interculturais como linguísticas; 2) prepará-los para interagir com pessoas de 
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outras culturas; 3) ajudá-los a entender e aceitar que os indivíduos de outras culturas podem 

possuir perspetivas, valores e comportamentos distintos do seu; e 4) ajudá-los a valorizar o 

caráter enriquecedor deste tipo de experiências e relações (idem: 09-10). 

Pelo aqui exposto, entende-se uma visão diferente do papel de professor nesta vertente. 

Tradicionalmente, o professor era visto como detentor do saber e a sua principal função era a de 

transmitir os seus conhecimentos sobre a cultura estrangeira aos seus alunos para que estes, 

por sua vez, os assimilassem. Para poder responder ao desafio intercultural o professor deverá 

ser um profissional capaz de promover a tolerância e o respeito pelo outro, alguém que assuma 

uma posição crítica e reflexiva e que se converte ele mesmo num aprendiz intercultural, pois terá 

que possuir as mesmas habilidades e atitudes que pretende desenvolver nos seus alunos (Tato, 

2014: 224). Julga-se, então, que ao assumir este papel o professor estará apto a responder ao 

sistema educativo dos tempos modernos. O aumento e a heterogeneidade da população escolar 

fazem com que a escola se confronte com uma grande variedade cultural e social de indivíduos 

(em idade, género, histórias de vida, perfis cognitivos, ideologias, etc.), e, neste espaço, cabe ao 

professor respeitar a individualidade de cada cidadão. Atendendo a este cenário, a escola em 

geral e os professores em particular sentem a necessidade de “recentrar as estratégias 

educativas e de aprendizagem no primado da pessoa” (Roberto Carneiro, cit. por Bizarro e 

Braga, 2004: 58), fazendo convergir o ensino não só na aquisição de novos conhecimentos 

culturais, mas também no desenvolvimento de atitudes, respeito, tolerância e compreensão do 

“outro” na sua diferença. De acordo com as autoras (ibidem), “a educação intercultural 

consolida-se, quando o professor propicia a igualdade de oportunidades de todos os grupos 

presentes na escola e o respeito pela pluralidade” e “isto implica a inclusão no currículo de 

todas aquelas vozes ausentes dos conteúdos escolares: mundo feminino, mundo rural, cultura 

infantil, homossexuais, classe trabalhadora, pessoas portadoras de necessidades especiais, 

terceira idade, minorias étnicas e culturais” (Sousa e Lopes, cit. por Bizarro e Braga, 2004: 58). 

As autoras ainda referem que o professor interessado em promover a educação 

intercultural na sala de aula poderá difundir junto dos seus alunos a ideia de que a diferença não 

se encontra no Outro mas na forma como Eu o observo e interpreto, e que só conseguimos ver a 

diferença através da descoberta da nossa identidade (idem: 58). O professor que adota uma 

atitude afetiva positiva poderá ajudar o aluno a desenvolver “um saber-fazer social, um saber 

ser” que lhe permite “situar-se a si mesmo no seu próprio mundo e em relação ao universo” 
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tornando-se “num individuo válido, crítico e útil” para a sociedade (ibidem). No seu papel de 

mediador cultural, uma das estratégias ao alcance do professor no processo de conhecer o 

“outro” através do “eu” poderá passar por estabelecer comparações entre a cultura de origem e 

a cultura alheia permitindo ao aluno proceder a uma análise e interpretação dessa cultura com 

base na sua própria experiência e conhecimentos prévios relacionados com a sua própria 

cultura, isto é, irá interpretar o outro e o seu comportamento tendo como princípio o “eu” e a 

forma como “me” comporto. Seguindo a orientação de Byram, Gribkova e Starkey, esta 

comparação ajudará o aluno a compreender e a lidar com a diferença, desenvolvendo neles 

habilidades de comparação, interpretação bem como de relativização, tal e como mencionam os 

autores: 

By putting ideas, events, documents from two or more cultures side by side and 
seeing how each might look from the other perspective, intercultural 
speakers/mediators can see how people might misunderstand what is said or 
written or done by someone with a different social identity. The skills of comparison, 
of interpreting and relating, are therefore crucial (2002: 12). 

Ao assumir o papel de mediador, o professor deverá ainda ajudar o aluno a “construir 

pontes” entre o seu mundo e o mundo alheio de modo a garantir uma integração bem-sucedida 

de ambos (Neuner, 2003: 48) e evitar atitudes etnocêntricas, intolerâncias ou estereótipos. Para 

tal, deverá incentivar os alunos a distanciar-se do seu modo habitual de observar os outros, 

convidando-os a adotar uma atitude de análise que parte do ponto de vista dos outros como 

forma de os entender através da nossa “pele”. Isto é aquilo a que o autor chama de role 

distance e defende como sendo uma das qualificações fundamentais para lidar eficazmente com 

ambos os mundos, a par da empatia, tolerância de ambiguidade e consciência da sua própria 

identidade (idem: 49): 

Empathy - (…) implies try to understand the others in their own socio-cultural 
contexts and realising that what may look strange to oneself may be normal for 
them. Role distance - means another change of perspectives, “the view from 
outside” (…); helps us to gain a different perspective upon ourselves. Tolerance and 
ambiguity - it is sometimes hard to bear the fact that the others are different from 
us. One of the major tasks of the intercultural approach, therefore, is the 
development of strategies of negotiation (…). Awareness and representation of 
identity - this implies a heightened awareness in learners of the socio-cultural 
foundations of their own world that influences their view of the world (…). 

Este foi o papel que procurei assumir no decorrer deste projeto de intervenção enquanto 

facilitadora do desenvolvimento da competência intercultural dos alunos, com limitações 
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decorrentes do tempo disponível e da complexidade deste papel, mas sempre com a 

preocupação de desenvolver nos alunos os conhecimentos e atitudes aqui defendidos na medida 

em que os julgo essenciais para poder entender o “outro” na posição que ocupa, e ainda como 

estratégia de negociação quando se trata de interpretar e assimilar as diferenças que “nele” se 

encontra. Nesse sentido, procurei envolver os alunos em situações da vida real, abordando 

temas atuais e realizando atividades problematizadoras, que implicassem o seu envolvimento 

emocional e despertassem a sua curiosidade e interesse em conhecer o diferente e se relacionar 

com ele. Desta forma, penso não só ter contribuído para a sua motivação como também para o 

desenvolvimento do seu conhecimento sobre o mundo e da sua capacidade de refletir sobre 

essas questões e sobre as aprendizagens adquiridas. Durante este percurso, procedi a várias 

reflexões no sentido de procurar uma orientação sobre de que forma poderia responder a este 

desafio, de que forma poderia motivar os alunos para esta aprendizagem e, ainda, de que forma 

poderia ajudá-los a ultrapassar os seus estereótipos e preconceitos. Sempre apoiada na reflexão 

e na minha experiência pessoal de contacto com outras culturas, procurei junto deles um 

ambiente favorável à partilha de pensamentos e sentimentos e “hacer de nuestra aula un 

territorio para el encuentro, para el intercambio, para el contraste y conseguir que nuestros 

alumnos sean extranjeros con los ojos, los oídos y el corazón abierto” (Casal, 1997: 471). 

 

1.2 Avaliar a competência intercultural 

 

Desenvolver a competência intercultural na sala de aula pode ser visto como um grande 

desafio e avaliá-la poderá apresentar uma dificuldade acrescida. O professor de línguas tem à 

sua disposição vários instrumentos de avaliação que lhes permitem averiguar desde o nível de 

aquisição de informação dos seus aprendentes ao nível de conhecimento e compreensão, mas 

no que se refere a avaliar atitudes (como a tolerância e abertura ao desconhecido) a tarefa torna-

se mais complicada devido ao seu caráter pessoal e complexo. Como referem Byram, Gribkova e 

Starkey (2002: 29): 

The problem lies however in the fact that knowledge and understanding are only 
part of intercultural competence (savoir and savoir comprendre). Assessing 
knowledge is thus only a small part of what is involved. What we need is to assess 
ability to make strange familiar and the familiar strange (savoir être), to step outside 
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their taken for granted perspectives, and to act on the basis of new perspectives 
(savior s’engager). 

Como já foi referido neste capítulo, desenvolver a competência intercultural implica 

trabalhar os conhecimentos, as capacidades e as atitudes dos alunos e importa que estas 

componentes sejam também avaliadas pelo professor. No entanto, os autores também admitem 

que o mais difícil será avaliar se os alunos mudaram as suas posturas e se tornaram mais 

tolerantes e por se tratar de questões éticas e afetivas, os mesmos indicam que substituir uma 

avaliação quantitativa por produções escritas sobre as perceções dos próprios alunos será mais 

desejável, pois segundo as suas palavras “we should not be trying to quantify tolerance” 

(ibidem). Apesar dos investigadores na área da interculturalidade concordarem relativamente a 

esta dificuldade, facultam indicadores aplicáveis ao contexto escolar e que podem auxiliar o 

professor, partindo sempre do princípio de que o principal objetivo da avaliação é contribuir para 

uma melhoria da aprendizagem (Deardorff, 2009: 490. Tomemos como exemplo Fantini (2000: 

31), que tendo em conta a complexidade desta tarefa nos indica que o ideal será combinar 

diferentes instrumentos e estratégias de avaliação, atendendo às necessidades do projeto e aos 

objetivos para ele definidos: 

Assessment may be ongoing and conducted in various ways and at various points in 
time. Approaches to assessment should consider direct and indirect indicators, 
quantitative and qualitative information, and discrete and global information. They 
may include self-evaluation, peer evaluation, as well as staff evaluation of 
participants. 

Este princípio foi tido em conta na seleção dos instrumentos de avaliação deste projeto. 

Com intuito de obter e analisar diferentes tipos de informação, foram definidos quatro 

instrumentos de investigação: 1) diário de aprendizagem intercultural, 2) questionário inicial, 3) 

questionário final e 4) questionário de autoavaliação de competências interculturais. De salientar 

a importância que os instrumentos número 1 e 4 desempenharam no que respeita à inclusão do 

aluno no seu próprio processo avaliativo, através da integração de atividades de reflexão e de 

autoavaliação, implicando-o e responsabilizando-o deste modo no desenvolvimento da sua 

aprendizagem. Fantini (cit. por Tsai e Houghton, 2010: 171) defende que este processo resulta 

em “better and more varied indicators of progress and attainment of learning objectives”, neste 

caso, no desenvolvimento e autoavaliação da competência intercultural.  

Sendo certo que não existe ainda consenso absoluto sobre um modelo de avaliação 

desta competência, acredita-se que refletir e escrever sobre o eu e o outro seja um bom 
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caminho a seguir. Neste sentido, o diário de aprendizagem poderá ser visto como uma espécie 

de autobiografia de encontros interculturais que combina “the acquisition of knowledge, skills 

and attitudes - particularly the capacity for reflection and the self-critical disposition” (Council of 

Europe, n.d: 5), necessárias à convivência nas atuais sociedades multiculturais. De acordo com 

Tsai e Houghton (2010: 172), este tipo de registo desenvolve a consciência do eu e será útil “for 

investigating how individuals might develop and evaluate intercultural competence because they 

reflect the ways in which (cultural, religious, historical, personal) identities are maintained, 

modified and transformed”. Dado que neste projeto a importância destes diários extravasa a 

componente avaliativa, darei conta na subsecção que se segue dos todos os objetivos 

pretendidos com este instrumento. 

 

1.3 A descoberta do Eu e do Outro – o uso de diários de aprendizagem na aula de língua 

estrangeira 

 

 “A educação intercultural, na escola, começa quando o professor ajuda o 
educando a descobrir-se a si mesmo. Só então este poderá pôr-se no lugar do outro 

e compreender as suas reações, desenvolvendo empatias.” Bizarro e Braga 

 

Retomando aqui a ideia de que o professor deverá orientar o aluno a descobrir-se a si 

mesmo, e de que este poderá difundir junto dos seus alunos a noção de que a diferença não se 

encontra no outro, mas na forma como eu o observo e interpreto, ele deverá conduzi-lo na 

procura da sua identidade e do seu lugar no mundo para poder entender a identidade e o 

mundo do outro. Neste sentido, como já mencionado, foi estipulado para este projeto o uso de 

diários de aprendizagem tendo em vista três objetivos: como instrumento de reflexão sobre as 

aprendizagens adquiridas; como instrumento de autorregulação de aprendizagens 

(metacognição) e de desenvolvimento da capacidade de autonomia dos alunos e, por fim, como 

instrumento de avaliação do impacto do projeto. 

Para melhor entender em que consistem os diários de aprendizagem, comecemos pela 

sua definição. Jiménez (1994: 123-124) define-os como: 
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(…) una forma de autobiografía de un sujeto como aprendiz que le permite registrar 
sus pensamientos, logros, problemas, sentimientos y actitudes, además de sus 
impresiones sobre los diferentes elementos que forman parte del aprendizaje en el 
aula y fuera de ella (…) El diario es básicamente un instrumento de reflexión sobre 
el aprendizaje que presenta una visión globalizadora del aprendiz. El alumno al 
escribir se convierte en observador y participante en la investigación y meta-
exploración que le permite descubrirse y conocerse a sí mismo como aprendiz. 

Verificamos assim que a principal característica dos diários de aprendizagem é 

possibilitar a reflexão sobre as aprendizagens através da introspeção, possibilitando ao aluno 

descobrir-se enquanto aprendiz. O autor defende o uso deste instrumento por se revelar bastante 

útil no processo de ensino/aprendizagem e destaco aqui alguns motivos por ele apontados 

(idem: 123): 

1- El diario, debidamente enfocado, ayuda al alumno a desarrollar estrategias de 
aprendizaje. 

2- Favorece el desarrollo de la metacognición entendida tanto como conocimiento 
de la cognición como regulación de la misma. 

3- Favorece el desarrollo del nivel de interlengua del sujeto que lo escribe. 

4- Ayuda al individuo a conocerse a sí mismo como aprendiz. 

5- Permite al alumno centrase en su aprendizaje. 

7- Ayuda al control y manejo de las emociones. 

8- Es en sí mismo, por la información que contiene, un valiosísimo instrumento de 
investigación. 

Face ao exposto, e atendendo ao facto de que o desenvolvimento da competência 

intercultural envolve atitudes, sentimentos e emoções a par do conhecimento declarativo, julgo 

que este instrumento pode permitir ao aluno refletir sobre as questões debatidas na aula e sobre 

as aprendizagens relacionadas com questões culturais e de identidade referentes a ambas as 

culturas. Tsai e Houghton (2010: 177) entendem que esta estratégia de refletir e escrever sobre 

experiências interculturais e interpessoais “is designed to encourage us to first see ourselves as 

we are. It is a crucial part of the self-assessment process”, ou seja, facilita o conhecimento sobre 

si próprio, essencial à superação de obstáculos que podem impedir o envolvimento com outra 

cultura e o entendimento do “outro” como diferente ao invés de estranho. 

O outro objetivo mencionado e relacionado com o uso dos diários neste projeto prende-

se com a metacognição e o desenvolvimento da autonomia do aluno no seu processo de ensino-
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aprendizagem. De acordo com o PCIC (2006), o conceito de metacognição “se refiere a la 

capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en 

que aprenden”. Partindo aqui do princípio de que é o aluno quem mais informação pode dar 

sobre o seu processo de aprendizagem, entendeu-se que o diário, enquanto estratégia de 

aprendizagem, constituía um meio através do qual surgem fatores pessoais (afetivos, 

socioculturais, cognitivos), dificilmente observáveis de outro modo e vinculados intimamente com 

o processo de aprendizagem de uma língua (Díaz, cit. por Galindo, 2007: 1704-1705). Ainda, 

atendendo ao facto de que a competência intercultural é um processo complexo e que se 

estende por toda a vida, o professor deverá recorrer ao uso de estratégias de metacognição com 

o intuito de desenvolver no aluno a sua capacidade para aprender a fazer, de forma autónoma, 

“na busca da construção da verdade e do conhecimento sobre si e sobre o mundo” (Bizarro, 

2006: 142) e ainda sobre a forma como integra os novos conhecimentos com os conhecimentos 

prévios. Assim, o professor deverá definir: 

(…) objetivos, debruçando-se sobre conteúdos significativos e motivadores, 
recorrendo a atividades problematizadoras e desafiadoras, que provoquem 
conflito/ação intelectual, formulando hipóteses, envolvendo-se no seu próprio 
processo avaliativo, no qual, precisamente, o processo é tão ou mais importante 
quanto o produto da aprendizagem, decidindo e comprometendo-se, o aluno está, 
inequivocamente, no caminho da autonomia (ibidem). 

Este foi, então, o ponto de partida para a elaboração dos diários: dando ao aluno um 

input sociocultural e a possibilidade de refletir sobre ele, permite-se-lhe não só que avalie a sua 

posição face ao tema em questão mas também que equacione possíveis atuações perante 

situações de conflito, de forma autónoma e consciente. Promover a autonomia no aluno é 

promover a sua cidadania e a sua capacidade de viver em democracia, transformando-os em 

participantes ativos, responsáveis, autodeterminados, críticos e conscientes, dentro e fora do 

contexto sala de aula (Jiménez, Lamb e Vieira, 2007: 2-3). Ao serem colocados perante questões 

que os conduzem a uma análise introspetiva face às temáticas abordadas, os alunos 

percecionam o seu próprio estado mental e a sua visão sobre as problemáticas em causa. Esta 

situação dá-lhes a possibilidade de administrar os seus próprios sentimentos, procurar respostas 

que até então não detêm pelo facto de nunca terem pensado nelas. Esta tomada de consciência 

por parte do aluno poderá dar início a um processo de transformação do eu na medida em que 

lhe permite construir uma perspetiva informada do ponto de vista educativo e que poderá ser 

indicadora na resolução de potenciais conflitos culturais ou de situações de incompatibilidade. 
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Como referem os mesmos autores, “embora uma pedagogia para a autonomia possa assumir 

variadas formas, é nossa convicção que se deveria referir a uma visão de educação como 

emancipação e transformação, por oposição a opressão e reprodução” (idem: 6). 

Por último, e desde o ponto de vista investigativo, o uso deste instrumento teve como 

objetivo recolher evidências sobre o impacto deste projeto no processo de aprendizagem dos 

alunos e, por conseguinte, avaliar o projeto em si. De acordo com Galindo, (2007: 1706-1707), 

o diário pode ser utilizado como instrumento de avaliação tanto para o professor como para o 

aluno, apontando como principal vantagem o facto de que este pode ajudar os alunos a refltir 

sobre as suas aprendizagens e a tomar consciência de certos aspetos socioculturais e da sua 

atitude perante as situações culturais experienciadas dentro da sala de aula, sendo que a sua 

leitura permite ao professor procurar evidências de mudanças de atitude nos alunos e de 

alterações na abertura face ao desconhecido e ao diferente. 

Apesar de todas as vantagens enumeradas, o diário de aprendizagem traz consigo 

também algumas desvantagens, nomeadamente o facto de ser um registo subjetivo e de difícil 

análise, também ela subjetiva. Por outro lado, pode não recolher de forma fidedigna os 

pensamentos dos alunos devido a fatores como o seu estado de espírito, motivação e interesse 

pela atividade. Contudo, e por todo o exposto, entendeu-se que a aplicação deste instrumento 

traria vantagens significativas para o desenvolvimento e para a avaliação da competência 

intercultural dos alunos. Mais à frente no capítulo II deste relatório terá lugar a discussão dos 

resultados obtidos e respetivas conclusões alcançadas através da sua análise. 

 

2. Descrição do contexto 

 

2.1 A comunidade educativa de intervenção 

 

O projeto foi desenvolvido numa instituição de ensino público, situada na zona urbana de 

Braga. Para melhor conhecer esta instituição e a poder caracterizar, consultei numa fase inicial 

da intervenção alguns dos seus documentos oficiais, nomeadamente o seu Projeto Educativo, o 
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Projeto Curricular e o Plano Anual de Atividades3.No ano de 2009 esta comunidade escolar foi 

definida como TEIP - Território Educativo de Intervenção Prioritária, tendo como importante 

característica a salientar a significativa diversidade linguística, cultural e étnica dos alunos que a 

frequentam, muito visível não apenas pela presença de alunos estrangeiros e de etnia cigana, 

mas também porque cada um dos alunos traz para dentro da escola e dos seus processos de 

aprendizagem as experiências e os hábitos das suas famílias e dos seus bairros e grupos 

culturais. Daí que o Projeto Educativo desse agrupamento defina a interculturalidade como uma 

das quatro áreas da cidadania a desenvolver como prioritárias. No que respeita aos recursos 

físicos e pedagógicos da escola onde decorreu intervenção, de referir que o espaço se encontra 

completamente renovado, pelo que apresenta excelentes condições para a prática de ensinar e 

aprender. 

 

2.2 As turmas 

2.2.1 Turma de Inglês 

 

 Tratou-se de uma turma de inglês de 7° ano, composta por 22 alunos (15 raparigas e 7 

rapazes), com uma média de idades de 12 anos. O seu nível de aprendizagem era o Nível 3 ou 

A2 (utilizador elementar), de acordo com o QECR (Conselho da Europa, 2001: 49). Esta turma 

frequentava a disciplina pelo terceiro ano e a carga horária da disciplina era de três tempos de 

45 minutos por semana. Após um período de observação direta em contexto sala de aula e 

diálogos com a professora orientadora, descreveu-se o nível geral da competência da turma 

como pouco homogéneo, sendo que se verificou a presença de bons alunos, alunos com muitas 

dificuldades e dois alunos com diagnóstico de NEE (Necessidades Educativas Especiais). A nível 

de comportamento não se confirmaram condutas indesejáveis dignas de registo. No que respeita 

à motivação dos alunos para a aprendizagem e às suas atitudes face à língua e cultura-alvo, foi 

possível efetuar uma caracterização mais detalhada da turma com a implementação de um 

questionário inicial. A análise dos dados recolhidos evidenciou baixa motivação dos alunos para 

a aprendizagem da língua e cultura inglesas e a necessidade de desenvolver a consciência da 

relação intrínseca entre a língua e a cultura que se aprende. Para além disso, verificou-se que o 

                                                 
3 Estes documentos encontraram-se disponíveis na escola onde se realizou o estágio. 
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contacto dos alunos com a língua-alvo fora do contexto escola era muito restrito, podendo isto 

representar um obstáculo à expansão dos seus conhecimentos, justificando assim a necessidade 

de desenvolver nos alunos a sua capacidade autónoma de aprendizagem dentro e fora do 

contexto sala de aula. A nível de respeito pela língua/cultura-alvo verificou-se que esta turma não 

tendia a sobrevalorizar a sua cultura à cultura-alvo, sendo que uma parte significativa da turma 

mostrava abertura e curiosidade em aprender novas culturas. Os dados aqui referidos serão 

mostrados e discutidos de forma mais pormenorizada no Capítulo II deste relatório. 

 

2.2.2 Turma de Espanhol 

 

Relativamente à turma de espanhol, tratou-se de uma turma de 8° ano composta por 24 

alunos (13 raparigas e 11 rapazes), com uma média de 13 anos de idade. O seu nível de 

aprendizagem encontrava-se no Nível 2 ou A2.1 (utilizador elementar), de acordo com o QECR 

(2001: 49). Ao contrário da de inglês, nesta turma encontrou-se alguma diversidade cultural, 

nomeadamente com a presença de uma aluna de origem brasileira, duas alunas de origem 

angolana e um aluno de descendência espanhola. A disciplina de Espanhol era lecionada duas 

vezes por semana em tempos de 45 minutos cada. Numa fase inicial, e que se prolongou até 

meados de fevereiro, um desses tempos era de 90 minutos, como estratégia de reposição de 

aulas não lecionadas devido à colocação tardia do professor titular. Também aqui recorrendo à 

observação direta e conversas de esclarecimento com o professor orientador, descreveu-se o 

nível geral de competência da turma como bom, sendo a média de classificações de nível 4 

numa escala de 1 a 5. As principais dificuldades verificavam-se a nível de comportamento e 

desinteresse tanto na utilização da língua-alvo quanto na participação das atividades propostas. 

Tal como no caso de inglês, foi implementado um questionário inicial que permitiu caracterizar a 

turma de espanhol. A análise dos dados recolhidos evidenciou baixa motivação dos alunos para 

a aprendizagem da língua e cultura espanhola, sendo que grande parte valorizava 

significativamente os conteúdos linguísticos em detrimento dos socioculturais, evidenciando 

assim a necessidade de desenvolver a consciência da relação intrínseca entre a língua e a 

cultura que se aprende. Para além disso, verificou-se por parte dos alunos alguma dificuldade 

em respeitar a cultura-alvo quando comparada com a cultura de origem, admitindo porém que 

possuíam poucos conhecimentos sobre a cultura espanhola. Este aspeto reforçava a 
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necessidade de implementar estratégias de aproximação entre ambas as culturas na tentativa de 

que os alunos as entendessem de igual para igual. Apesar disso, uma parte significativa da 

turma revelava abertura e disposição para alargar esses conhecimentos, sendo que a nível de 

estereótipos não se verificou grande discrepância nas considerações dos alunos, revelando desta 

forma um nível de empatia favorável. Também estes dados serão apresentados e discutidos de 

forma mais pormenorizada no capítulo II deste relatório. 

 

2.3 Documentos reguladores do processo de ensino e aprendizagem 

 

No contexto acima descrito foi conduzido, durante cerca de oito meses, este projeto de 

intervenção cujo objetivo fundamental era promover a competência intercultural nas aulas de 

língua estrangeira. Para me orientar na sua planificação e execução, recorri a documentos 

reguladores do processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Um desses 

documentos é o QECR (2001), que me proporcionou uma base de orientações para ambas as 

disciplinas. Como já vimos, este documento considera a promoção da consciência intercultural 

como uma das prioridades no âmbito da lecionação de línguas estrangeiras, preparando assim 

os aprendentes para lidar com situações comunicativas em que estejam envolvidos. Para isso, 

prevê que a aprendizagem de uma língua deve desenvolver quatro competências gerais que aqui 

retomamos, de forma sintetizada, no Quadro 1 (idem: 147-156): 

Conhecimento 
declarativo (saber) 

Conhecimento do mundo: saber concreto do país em estudo 
Conhecimento sociocultural: saberes sociais e culturais da comunidade em estudo 
Consciência intercultural: saber reconhecer semelhanças e diferenças entre os dois 
mundos 

Competência de 
realização (saber-fazer) 

Capacidade intercultural e competência de realização, isto é, a capacidade e a 
competência prática para estabelecer uma relação entre a cultura de origem e a 
cultura estrangeira de forma a obter uma comunicação verdadeiramente eficaz 

Competência existencial 
(saber ser/estar) 
 

Atitudes, motivações, valores, crenças, estilos cognitivos e traços de personalidade 
envolvidos na atividade comunicativa e que influenciam esse mesmo ato  

Competência de 
aprendizagem (saber-
aprender/fazer) 
 

Capacidade para observar e participar em novas experiências e incorporar os novos 
conhecimentos nos conhecimentos antigos, modificando estes últimos onde for 
necessário 

Quadro 1 - Síntese das competências gerais (QECR, 2001). 

Ao longo da minha intervenção pedagógica foi intento promover a competência 

intercultural dos alunos e, portanto, desenvolver neles algumas das capacidades acima 
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descritas. Para tal, recorri a estratégias e atividades que se encontram descritas no Capítulo II 

deste relatório que, para além de terem como base este princípio estabelecido pelo QECR 

(2001), foram ainda apoiadas no PCIC (2006). No que refere à dimensão intercultural, por 

semelhança ao QECR (2001), este documento confere importância às quatro competências 

gerais anteriormente citadas, e define os objetivos gerais e específicos para o ensino do 

espanhol tendo em conta três grandes dimensões interligadas e que visam responder às 

necessidades do aluno: 

1. Como agente social – que conhece os elementos que constituem a língua e que é 

capaz de participar em situações de comunicação e interação social; 

2. Como falante intercultural – que consegue identificar os aspetos relevantes da nova 

cultura hispânica e que estabelece pontes entre a sua cultura e a cultura dos países 

de língua oficial espanhola; 

3. Como aprendente autónomo – que se torna gradualmente responsável pelo seu 

processo de aprendizagem e que procura ampliar os seus conhecimentos fora da 

sala de aula. 

Como vimos, no âmbito desta dimensão de falante intercultural são estabelecidos 

objetivos que visam a promoção da consciência intercultural, aqui entendida como um processo 

de reflexão e ação. Atribui importância à tomada de consciência do aluno acerca da diversidade 

cultural e da influência que a sua própria perspetiva cultural pode exercer na forma como 

interpreta essa nova realidade, ou inclusive, que o aluno reflita sobre a necessidade de identificar 

as sua próprias atitudes, motivações ou sensibilidade face às culturas que aprende. Ainda no 

PCIC (2006) podemos verificar que não só a reflexão e tomada de consciência são valorizadas 

como também a ação em si, ou seja, é esperado que o aluno assuma um papel ativo perante 

situações interculturais e que se converta numa espécie de mediador cultural que adota 

estratégias e que consegue resolver possíveis situações de conflito e de mal-entendidos culturais 

(idem). Tendo em conta estes objetivos, o PCIC (2006) apresenta-nos três inventários relativos à 

dimensão cultural - Referentes culturales; Saberes y comportamentos socioculturales e 

Habilidades y Actitudes interculturales - que integram os conhecimentos, as habilidades e 

atitudes necessárias ao desenvolvimento da competência intercultural (idem). Assim, podemos 

ler: 
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El desarrollo de la dimensión cultural en estos tres inventarios incorpora el 
tratamiento de aspectos que, si bien no son estrictamente lingüísticos, tienen 
relación directa con la lengua en su proyección comunicativa. Estos aspectos 
permiten al alumno el acceso a una realidad nueva sobre una base amplia e 
integradora en la que se imbrican los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
que conforman un modo de competencia intercultural. 

Para este projeto em específico teve particular interesse debruçar-me sobre o inventário 

Habilidades y Actitudes interculturales, do qual constam uma série de procedimentos que 

permitirão aos alunos desenvolver esta competência, focando mais uns que outros, em 

consonância com os conteúdos constantes da planificação da disciplina. 

 Finalmente foram ainda tidos em conta os programas nacionais de ambas as disciplinas. 

No Programa de Língua Estrangeira – Espanhol - 3° Ciclo (Ministério da Educação, 1997: 5), 

podemos ler que “ao aprender uma língua, não se adquire única e exclusivamente um sistema 

de signos mas, simultaneamente, os significados culturais que os signos comportam” e defende-

se que o contacto com outras culturas, quer seja através da língua ou uma abordagem mais 

intercultural, promove o respeito por outras formas de pensar e atuar e constrói uma visão mais 

real sobre o mundo. Outro ponto importante a referir refere-se à orientação metodológica, sendo 

que o Programa de Inglês para o 3° Ciclo do Ensino Básico (Ministério da Educação,1997: 61) 

sugere ao professor adotar metodologias centradas no aluno, que lhe confiram um papel ativo e 

consciente na sua própria aprendizagem. Este é também um tópico que encontraremos 

desenvolvido mais à frente neste capítulo dada a pertinência para este trabalho (cf. Secção 3.2). 

Ainda de acordo com este documento, esta necessidade decorre não só porque as finalidades e 

objetivos que enuncia visam o desenvolvimento do aluno no campo cognitivo mas também no 

domínio afetivo, social e moral. Pretende-se assim fomentar “a motivação e o empenho do 

aluno, ao mesmo tempo que nele se torna mais responsável e autónomo ao ser chamado a 

intervir, a negociar, a tomar decisões e a assumi-las” (idem). Importa esclarecer que a 

pedagogia para a autonomia representa mais que uma metodologia de ensino, pois é também 

um processo de emancipação e transformação quer para o aluno quer para o professor 

(Jimenez Raya, Lamb e Vieira, 2007: 6). Este foi também um aspeto tido em conta na minha 

intervenção na medida em que se tentou criar condições e meios que permitissem tanto ao 

aluno quanto a mim, professora estagiária, desenvolver capacidades de organização, reflexão e 

avaliação sobre a nossa própria aprendizagem. 
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3. Plano geral de intervenção  

 

3.1 Objetivos e estratégias 

 

 Retomando aqui o pressuposto de que língua e cultura são dois elementos indissociáveis 

no processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira, a decisão de desenvolver a 

competência intercultural neste projeto recai sobre a importância de formar indivíduos capazes 

de interagir com outros povos, de comunicar e aprender idiomas e de interagir com outras 

culturas. Assim, torna-se urgente que a competência intercultural seja tida em consideração 

como parte integrante da competência comunicativa. Para responder a este desafio formulei um 

plano de intervenção pedagógica baseada numa metodologia de investigação ação e que, para 

além de adequado aos contextos da prática, se enquadra também nos princípios teóricos já 

expostos. O Quadro 2 apresenta a relação entre os objetivos e as estratégias de intervenção do 

projeto nas diferentes fases que o constituiram: 

Quadro Síntese das Estratégias de Intervenção 

Fase Objetivos específicos Estratégias/atividades Informação a recolher 

1°
 F

as
e:

 in
ic

ia
l 1. Aferir perceções iniciais 

dos alunos sobre as suas 
atitudes e motivações no 
âmbito da competência 
intercultural. 

_Observação de aulas e reflexão 
sobre a prática. (Obj. 1, 4) 
 
_Questionário inicial sobre atitudes e 
motivações no âmbito da 
competência intercultural. (Obj. 1) 

 
 
_Dados de caracterização 
dos alunos. 
 
_Atitudes, motivações e 
desempenhos dos alunos 
no âmbito da 
competência intercultural. 
 
_Perceções dos alunos 
sobre as aprendizagens 
interculturais e as 
atividades realizadas. 
 
_Perceções da professora 
sobre as estratégias de 
intervenção e o impacto 
do projeto.  

2°
 F

as
e:

 in
te

rm
éd

ia
 

2. Promover a competência 
intercultural dos alunos. 
 

3. Promover a autorregulação 
das aprendizagens 
interculturais. 

_Atividades didáticas direcionadas ao 
desenvolvimento da competência 
intercultural. (Obj. 2) 
 
_Diário de aprendizagens 
interculturais (Objetivos: 2,3,4) 
 
_Questionário intermédio para 
avaliação intermédia do processo 
(Obj. 2,3,4) 

3°
 F

as
e:

 fi
na

l 

4. Avaliar o impacto das 
estratégias de intervenção 
na competência 
intercultural dos alunos. 

_ Questionário de autoavaliação de 
competência interculturais (Obj. 4) 
_Questionário final de avaliação da 
experiência (Obj. 4) 

Quadro 2 - Estratégias de intervenção 
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3.2 Metodologia de ensino e seleção de temas e materiais 

 

Tendo em conta os pressupostos do QECR (2001), PCIC (2006) e os Programas de 

ambas as disciplinas, foram delineadas e postas em prática atividades que tiveram como 

objetivo desenvolver competências gerais dos alunos, em particular a competência intercultural. 

Dada a importância em cumprir os conteúdos programáticos estipulados para os níveis de 

escolaridade em questão, houve ao longo de toda a intervenção a preocupação em conciliar as 

temáticas abordadas com os conteúdos socioculturais previstos nos manuais escolares 

adotados. Atendendo a uma abordagem comunicativa, procurou-se que as atividades 

desenvolvidas se centrassem o mais possível no aluno, orientando-os para a ação. Os alunos 

foram convidados a assumir um papel ativo na sua aprendizagem, sendo considerados como 

“atores sociais, que têm que cumprir determinadas tarefas (que não estão apenas relacionadas 

com a língua) em circunstâncias e ambientes determinados, num domínio de atuação 

específico” (QECR, 2001: 29). Com esta abordagem pretendeu-se desenvolver nos alunos a 

competência comunicativa incluindo a competência linguística ou gramatical, por esta ser 

primordial na obtenção de uma comunicação verdadeiramente eficaz. Para que tal fosse possível 

procurei elaborar e selecionar materiais autênticos capazes de apoiar a dimensão intercultural 

de ambas as línguas estrangeiras, como textos originais, imagens, vídeos, filmes, músicas e 

jogos didáticos. Ao longo de todo o projeto privilegiei a escolha deste tipo de materiais por 

melhor se adaptarem ao desenvolvimento desta dimensão, uma vez que, por se basearem em 

situações reais, os materiais autênticos permitem otimizar o desenvolvimento da competência 

intercultural dos alunos. Como refere Mata (2003: 882-883): 

La cuestión crucial se plantea entre los materiales que han sido diseñados 
específicamente para el aprendizaje de lengua, y aquellos otros cuyas funciones son 
de naturaleza social más amplia, puesto que éstos últimos parecen ofrecer ciertas 
ventajas sobre los primeros. (…) Desde un punto de vista de aprendizaje activo, en 
el que el alumno asume una responsabilidad y un papel central, la cuestión de la 
autenticidad de la tarea cobra una importancia capital.  

Após uma breve análise dos manuais escolares adotados, percebi a falta de atividades 

facilitadoras do desenvolvimento da competência intercultural e de situações autênticas. Registei 

ainda que as atividades propostas limitavam a comparação entre culturas, impedindo assim a 

realização de tarefas de análise e interpretação de situações interculturais passiveis de 
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desenvolver nos alunos a consciência e a aceitação do seu próprio mundo e a perceção e 

aceitação do mundo estrangeiro. Assim, o que procurei fazer foi tirar partido dos temas 

sugeridos pelos manuais dos alunos e, através deles, pesquisar materiais e desenvolver 

atividades capazes de promover a competência intercultural e o espírito crítico dos alunos. Como 

referem Byram, Gribkova e Starkey (2002: 21), “Themes treated in text-books can lend 

themselves to develop in an intercultural and critical perspective. The key principle is to get 

learners to compare the theme in a familiar situation with examples from an unfamiliar context”. 

Outro ponto a referir relativamente aos manuais adotados é a falta de atividades de reflexão que 

desenvolvam a capacidade de autonomia do aluno, partindo aqui do princípio de que uma das 

preocupações da dimensão intercultural se prende com a formação de indivíduos capazes de 

aprender por iniciativa própria acerca das pessoas com quem vão estabelecer comunicação 

(Byram, Gribkova e Starkey, 2002: 14). Este é um ponto fundamental na formação de falantes 

interculturais, pois esta curiosidade poderá ser a atitude e motivação certa para aprender mais 

sobre os outros e refletir criticamente sobre essas aprendizagens, dando espaço a uma interação 

social mais eficaz, livre de estereótipos ou de mal-entendidos culturais. 

Posto isto, e indo ao encontro aos pressupostos defendidos, encontraremos no capítulo 

que se segue as sequências didáticas desenvolvidas em ambas as turmas. Como iremos 

constatar, as atividades planificadas e realizadas em cada uma delas são de natureza variada, 

embora que para este projeto se tenham privilegiado as tarefas de interação ou mediação 

cultural por serem potenciadoras de diversas competências, nomeadamente os saberes 

socioculturais e as atitudes e capacidades interculturais. A este respeito, no PCIC (2006) afirma-

se o seguinte: 

Las competencias que precisan ser activadas durante la realización de tareas en las 
que se produce la interacción o la mediación cultural son de naturaleza muy 
diversa. Su desarrollo, a través del uso, remite directamente a los procedimientos 
de aprendizaje con los que se vinculan las habilidades y actitudes interculturales. 
Los conocimientos, habilidades y actitudes que se activan, en virtud de la 
naturaleza de las tareas y de las actividades que conllevan, son tanto lingüísticos 
como no lingüísticos. De hecho, el alumno será más competente interculturalmente 
cuanto más haya desarrollado e integrado los saberes culturales y los 
comportamientos socioculturales correspondientes. 

A seleção dos temas e dos materiais utilizados prendeu-se com alguns critérios, 

nomeadamente o de facultar aos alunos conteúdos relevantes para a sua aprendizagem, de alto 

potencial comunicativo, com o objetivo de estimular o debate oral a fim de contrastar os 
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diferentes pontos de vista. Procurou-se ainda que estes se relacionassem com problemáticas 

reais da vida quotidiana, capazes de colocar os alunos perante situações que favorecessem o 

desenvolvimento da sua capacidade de pensamento e atuação adequados aos diversos 

contextos em que a comunicação ocorre. De uma forma geral, e ainda nesta linha de abordagem 

orientada para a ação, as sequências didáticas iniciam-se com tarefas de motivação, dedução ou 

introdução ao tema, seguidas de atividades possibilitadoras de desenvolver as capacidades 

necessárias à execução da tarefa final proposta, tendo também em vista o desenvolvimento das 

várias competências gerais e específicas necessárias à concretização dos objetivos propostos. 

Esta é de resto a abordagem adotada no QCER (2001: 29) que esclarece: 

Falamos de 'tarefas' na medida em que as ações são realizadas por um ou mais 
indivíduos que usam estrategicamente as suas competências específicas para 
atingir um determinado resultado. Assim, a abordagem orientada para a ação leva 
também em linha de conta os recursos cognitivos, afetivos, volitivos e o conjunto 
das capacidades que o indivíduo possui e põe em prática como ator social. 

Darei conta de todo o trabalho aqui referido mais à frente neste relatório, aquando da 

descrição das sequências didáticas desenvolvidas no âmbito do projeto (cf. Capítulo II, Secção 

2). 

 

3.3 Metodologia de investigação e instrumentos de recolha de informação 

 

O desenvolvimento deste projeto seguiu princípios orientadores da investigação-ação, 

constituída pelas fases de planificação, ação e reflexão. De acordo com Latorre (2003: 10), “el 

profesor-investigador formula nuevas cuestiones y problematiza sus prácticas educativas. Los 

datos se recogen en el transcurrir de la práctica en el aula, se analizan e interpretan y vuelven a 

generar nuevas preguntas e hipótesis para ser sometidas a indagación”. Este conceito de 

professor-investigador remete-nos para a capacidade do mesmo refletir sobre a sua prática e 

melhorá-la e de se adequar aos diferentes contextos sociais nos quais se encontre a exercer 

funções. Kemmis e Mctaggart (cit. por Oliveira e Cardoso, 2009:90) entendem a “investigação-

ação como uma forma de aperfeiçoar a educação através da mudança e da aprendizagem 

realizada com base nos efeitos da mesma”. Ainda de acordo com estes autores (idem), 
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Este é um processo participado em que os indivíduos contribuem para o 
aperfeiçoamento das suas próprias práticas, desenvolve-se através de uma espiral 
autorreflexiva de ciclos de planificação, ação, observação e reflexão, é um processo 
colaborativo, envolvendo os responsáveis pela ação, decorre através da ação dos 
membros do grupo, e exige a recolha de dados relevantes, evidências, para que se 
possam mudar as práticas. 

Seguindo então esta metodologia, este projeto encontra a sua base num conjunto de 

fases, assente numa sequência espiral que tem início com a identificação do problema/tema, 

seguindo-se das três fases que caracterizam a implementação propriamente dita: planificação, 

intervenção e análise e revisão da intervenção, ultimando com a revisão do problema. Porém, 

ultimar aqui não significa encerrar definitivamente o ciclo; significa sim a fase em que se 

confronta e relaciona a reflexão e a ação que, por sua vez, abrirá portas a novos caminhos ou 

reformulações da prática, retomando-se o ciclo quantas vezes sejam necessárias para alcançar 

os resultados pretendido. Neste processo de investigação-ação e formação profissional ocupei 

uma posição de professora reflexiva e autocrítica, recorrendo sempre que necessário ao diálogo 

com as minhas supervisoras e professores-orientadores cooperantes, bem como à reflexão e 

reformulação da minha prática, pois considero estes princípios fundamentais para o nosso 

aperfeiçoamento profissional e pessoal também. 

 Descrevo de seguida os instrumentos de recolha de informação e avaliação utilizados no 

decorrer da minha intervenção (Quadro 3). 

Fase Instrumentos 

1ª Fase: inicial Grelhas de observação de aulas. 
Questionário inicial. 

2ª Fase: intermédia Diário de aprendizagens interculturais. 
Questionário intermédio para avaliação intermédia do processo (turma 
de espanhol) 

3ª Fase: final 
 

Questionário de autoavaliação de competência interculturais. 
Questionário final de avaliação da experiência. 

Quadro 3 - Fases do projeto e instrumentos de investigação utilizados em cada 

 

Observação de aulas 

No período inicial de observação de aulas dos professores cooperantes, essencial ao 

desenho do projeto, recolhi informações relacionadas quer com o desempenho dos professores 

(estratégias e metodologia de ensino, organização e gestão de aulas, postura, qualidade de 

interação com os alunos, recursos utilizados e competências trabalhadas), quer com o 
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desempenho e comportamento dos alunos. Para este efeito, e para além da observação não 

estruturada, foram utilizadas grelhas de observação da autoria de Pedro Reis (2011: 40-48), que 

adaptei tendo em conta o objetivo pretendido (Anexo 1). Este período estabeleceu o primeiro 

contacto com as turmas e permitiu que me familiarizasse com as práticas educativas dos 

orientadores cooperantes. 

 

Questionário inicial 

Este questionário em duas versões -“Aprender a Língua e Cultura Inglesa/ Espanhola”- 

teve como finalidade recolher informação relacionada com as atitudes e motivações dos alunos, 

nomeadamente no âmbito da competência intercultural (Anexos 2 e 3). Procurou-se também 

aferir as opiniões e conceções dos alunos sobre a presença dos conteúdos socioculturais no 

processo de ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira e ainda o nível de respeito dos 

alunos pela língua e cultura-alvo. Revelou-se de extrema importância pois, ao incidir sobre 

aspetos específicos do tema deste projeto, permitiu-me obter um conhecimento mais vasto e 

profundo das turmas em questão, orientando-me assim nas ações que o seguiram. O 

questionário foi respondido anonimamente, e a fim de facilitar o tratamento de dados as 

questões foram na sua maioria de resposta fechada. Dado que o questionário para a turma de 

Espanhol foi construído no âmbito de uma UC que decorreu a par do primeiro semestre de 

estágio, dedicada à avaliação e construção de materiais didáticos, resultou numa versão 

ligeiramente distinta do construído para a turma de Inglês. Para um melhor entendimento o 

Quadro 4 resume a estrutura de ambos os questionários. Por fim, e após concluída a recolha da 

informação, segui um procedimento de análise quantitativa e subsequente interpretação dos 

resultados obtidos, que apresentarei e discutirei no Capítulo II deste relatório. 

Turma de inglês Turma de espanhol 

Parte I Âmbito pessoal (1 e 2) para aferir o tipo de 
motivações dos alunos para a 
aprendizagem da língua – intrínseca ou 
extrínseca - e conhecer os contextos em 
que normalmente a utilizam. 

Parte I Âmbito pessoal (1 e 2) para aferir o tipo de 
motivações dos alunos para a 
aprendizagem da língua – intrínseca ou 
extrínseca - e conhecer os contextos em 
que normalmente a utilizam. 

Parte II Imagem de cultura e estereótipos (3, 4 e 5) 
para conhecer postura dos alunos face à 
sua cultura e a cultura-alvo e analisar a 
existência de estereótipos. 

Parte II Preferências (3 e 4) sobre o tipo de 
atividades que gostam de realizar e que 
temáticas gostariam de trabalhar 
(motivação). 
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Parte III Preferências (6 e 7) sobre o tipo de 
atividades que gostam de realizar e que 
temáticas gostariam de trabalhar 
(motivação). 

Parte III Importância dos conteúdos (5) atribuída 
pelos alunos aos diferentes conteúdos 
abordados nas aulas (funcionais, lexicais, 
gramaticais e socioculturais). 

  Parte IV Imagem de cultura e estereótipos (6-11) 
para conhecer postura dos alunos face à 
sua cultura e a cultura-alvo e analisar a 
existência de estereótipos. 

Quadro 4 - Estrutura dos questionários iniciais de inglês e espanhol 

 

Diários de aprendizagem intercultural 

 Como já referido anteriormente, foram aplicados diários de aprendizagem em ambas as 

turmas, tendo em vista objetivos de aprendizagem e investigação: promover a autorregulação e 

da aprendizagem e avaliar o impacto das estratégias de intervenção na competência intercultural 

dos alunos. 

O procedimento foi semelhante em ambas as turmas, disponibilizando-se um documento de 

reflexão orientada aos alunos no final de cada sequência didática. Todas as instruções foram 

dadas na primeira intervenção, esclarecendo-se os objetivos do diário. Cada “página” do diário 

orientava os alunos sobre que aspetos da aula teriam que incidir as suas reflexões escritas, 

geralmente sob forma de perguntas ou citações de autores de referência relacionados com a 

temática em causa (cf. Anexos 9,11, 13 e 15). No final, tinham ainda um espaço onde poderiam 

deixar uma mensagem livre e relacionada com o tema abordado. No Quadro 5 apresenta-se um 

resumo das reflexões solicitadas no diário, nas duas disciplinas: 

Diário da disciplina de Inglês 

Tema Enunciados apresentados Nº total de 
diários 

 
 
Bullying 

1. Depois destas três últimas aulas em que discutimos o tema bullying, 
gostaria que refletisses e escrevesses algumas linhas sobre as 
seguintes questões: 

 O que pensas sobre o bullying? 
 Quais as ideias que mais te marcaram nestas aulas?  
 O que que sentiste ao participar na campanha anti-bullying que 

preparámos na aula? 
2. My message to bullying victims is: 

18 em 22 

 
 
Violence in 
relationships 

1. Depois desta aula em que falámos sobre o dia de S. Valentim e sobre 
relações saudáveis e não saudáveis, gostaria que refletisses e 
escrevesses algumas linhas sobre as seguintes questões: 

 Quais as ideias que mais te marcaram nesta aula? Porquê?  
 Achas que deveria haver um “Dia dos Bons Sentimentos”. Porquê? 
 Se as pessoas tivessem todas bons sentimentos, o mundo seria igual? 

21 em 22 
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2. My love message to the world is: 

 
 
Irish culture vs. 
Portuguese 
culture 

1. Depois destas aulas em que aprendemos um pouco mais sobre a 
cultura Irlandesa e o St. Patrick’s Day, e sobre o 25 de Abril no nosso 
país, gostaria que refletisses e escrevesses algumas linhas sobre a 
importância dos povos celebrarem conquistas tão importantes na sua 
história como o direito à liberdade (liberdade de religião, de expressão, 
de voto, etc.). 

2. Para mim, viver em democracia é … 

22 em 22 

 
 
Shopaholic 

1. Depois destas duas últimas aulas em que discutimos o tema 
“shopaholic”, gostaria que refletisses e escrevesses algumas linhas 
sobre as seguintes questões: 

 O que pensas que pode estar na origem deste problema? 
 Quais as ideias que mais te marcaram nestas aulas?  
 Consideras-te “shopaholic”? 
2. What advice would you give to a friend who is a shopaholic? (Ex: Try to 

stay away from shopping centre) 

17 em 22 

Diário da disciplina de Espanhol 

Tema Enunciados apresentados Nº total de 
diários 

 
 
Prendas con 
historia 

Depois destas aulas em que abordamos a diversidade cultural de alguns 
países hispânicos, gostaria que refletisses e escrevesses algumas linhas 
sobre as seguintes questões: 

 Consideras importante aprender sobre a diversidade dos usos e 
costumes dos países hispânicos? Porquê? 

 Quais as ideias que mais te marcaram nestas aulas?  
 Conseguiste identificar semelhanças e diferenças entre a tua 

cultura de origem e a cultura hispânica? Quais? 

23 em 24 

 
 
La magia 
suprema del 
Carnaval 

1. Depois de algumas aulas dedicadas à importância que representa 
a festa típica do Carnaval e à forma como esta se encontra 
enraizada na cultura galega e na cultura do norte de Portugal, 
gostaria que refletisses e escrevesses algumas linhas sobre o que 
aprendeste de novo ou o que te chamou mais a atenção, por 
exemplo no que diz respeito a semelhanças ou diferenças na forma 
como se festeja o Carnaval e os sentimentos de ambos os povos 
face a esta festa popular. 

2. Para mim, o Carnaval representa… 

24 em 24 

 
 
Diarios de 
Motocicleta 

Depois destas duas últimas aulas em que visualizamos o filme “Diários de 
Che Guevara” e falamos sobre uma viagem que começa por ser uma busca 
de conhecimento e aventura e termina como sendo a viagem de 
transformação pessoal de alguém que lutou contra a desigualdade social, 
gostaria que refletisses e escrevesses algumas linhas sobre a seguinte frase: 
“Deja que el mundo te cambie, y podrás cambiar el mundo.” 
Che Guevara.” 

24 em 24 

 
 
Lo que le pasó a 
Gúrbez en 
Guiriland 

Depois destas duas últimas aulas em que trabalhamos as diferenças 
existentes nos diversos comportamentos culturais e de que forma estes 
podem causar mal-entendido culturais, gostaria que refletisses e escrevesses 
algumas linhas sobre as seguintes questões: 

 O que aprendeste nestas aulas? 
 Quais as ideias que mais te marcaram?  
 Pensas que esta aula desenvolveu a tua capacidade de entender o 

outro na sua cultura? 

24 em 24 

Quadro 5 - Reflexões dos diários 

Após distribuídos pelos alunos, estes documentos foram sempre lidos por mim para toda a 

turma a fim de esclarecer as dúvidas em geral e tirar melhor partido do tempo disponível para 
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esta tarefa. Foi ainda explicado que os diários seriam anónimos, não estando sujeitos a uma 

avaliação formal e sendo redigidos na língua materna, pois aqui o objetivo não se prendia com a 

sua capacidade de produção escrita na língua-alvo, mas sim com a reflexão sobre atitudes, 

sentimentos e opiniões acerca das temáticas abordadas. Pretendeu-se com isto evitar barreiras 

ou obstáculos que impedissem ou limitassem a sua forma de expressão. Porém, se por um lado 

esclarecer os fins pretendidos motivou de forma intrínseca os alunos à sua participação, por 

outro a informação de que estes seriam anónimos e de que não seriam elementos de avaliação 

pode ter causado falta de motivação extrínseca, dando espaço para que alguns alunos não 

encarassem a tarefa de forma tão aplicada como eu gostaria. A fim de contornar esta situação, 

fui incentivando a sua participação, relembrando de forma constante a importância que estes 

representavam para si e para este projeto. De uma forma geral a adesão dos alunos foi 

significativa, por vezes mais em termos de número de participações do que propriamente na 

qualidade da informação recolhida. Esta situação foi-se alterando ao longo do período 

interventivo, nomeadamente no que concerne à turma de espanhol que, por oposição ao 

preenchimento dos primeiros dois diários, passaram a disponibilizar conteúdos mais ricos e 

passíveis de análise. 

Sobre a metodologia de análise dos diários, após várias tentativas no sentido de categorizar 

e quantificar os dados recolhidos, cheguei à conclusão de que esta poderia comprometer a 

fiabilidade dos dados, muito em parte devido à dificuldade de categorização. Assim, seguindo 

uma análise qualitativa, procedi a uma leitura exaustiva de todos os diários, selecionei e agrupei 

os fragmentos mais relevantes de acordo com as questões que orientavam as reflexões, 

procurando assim evidências de competências interculturais em cada uma das sequências 

didáticas. Para recolher esta informação construi uma tabela para cada uma delas, composta 

pelos seguintes itens: nome da sequência didática, data, número de registos recolhidos, 

questões orientadoras da reflexão (itens categorizados), unidades de registo e identificação do 

diário4 e, por fim, interpretação dos dados. Mais à frente neste relatório serão mostrados 

exemplos de registos dos alunos nestes documentos, nomeadamente as que considero 

indispensáveis para a síntese avaliativa do projeto. 

 

                                                 
4 Os diários foram sempre preenchidos de forma anónima. Para identificá-los atribui uma letra diferente a cada sequência didática e, 
aleatoriamente, um número diferente a cada diário. O processo repetiu-se para cada uma das sequências. 
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Questionário de autoavaliação de competência interculturais 

Na intervenção na turma de espanhol, surgiram algumas preocupações no âmbito do 

projeto e na lecionação de conteúdos, relacionadas sobretudo com dificuldades a nível de 

comportamento, falta de concentração, motivação e participação dos alunos. Após reunir com a 

minha supervisora de estágio de espanhol fui orientada para uma revisão da intervenção, no 

sentido de repensar a minha prática e de a tentar melhorar. Nesse sentido, achei conveniente 

aplicar à turma um questionário intermédio de autoavaliação de competências interculturais 

(Anexo 4), de resposta anónima, como forma de conhecer os saberes que detinham e identificar 

as dificuldades que possuíam, no sentido de as colmatar. Este questionário, adaptado de 

Tavares (2012), apresentou um conjunto de 15 afirmações face às quais os alunos se 

posicionaram numa escala de concordância, permitindo compreender atitudes e opiniões 

relevantes ao projeto (por ex. Gosto de identificar as diferenças entre a minha própria cultura e a 

cultura espanhola; Esforço-me para ir mais além dos estereótipos). No final da intervenção, foi 

usada em ambas as turmas uma versão um pouco expandida deste questionário (Anexo 6), 

composto por 24 afirmações relacionadas com as capacidades, atitudes, destrezas e 

conhecimentos interculturais dos alunos, cuja estrutura se apresenta no Quadro 6. 

Parte I Afirmações gerais (15 afirmações) relacionadas com capacidades, gostos, estereótipos e 
consciência das suas próprias aprendizagens. 

Parte II Indicadores de atitudes interculturais (3 questões). 

Parte III Indicadores de destrezas interculturais (3 questões).  

Parte IV Indicadores de conhecimentos interculturais (3 questões). 

Quadro 6 - Estrutura do questionário final de autoavaliação de competências interculturais 

 

Questionário final de avaliação da experiência 

Também no final da experiência foi administrado um questionário final de estrutura 

semelhante para ambas as turmas (Anexos 5 e 7), embora que, devido ao facto do questionário 

inicial da turma de espanhol ter sido diferente, contenha uma questão que não foi colocada na 

turma de inglês por ser importante para o cruzamento de dados da mesma. Também este 

questionário foi respondido anonimamente, e a fim de facilitar o tratamento de dados e conferir 

mais objetividade aos resultados, as questões foram na sua maioria de resposta fechada, 
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havendo duas de resposta aberta. A estrutura das duas versões do questionário é apresentada 

no Quadro 7. 

Parte I Opinião (1) sobre a importância dos diferentes conteúdos abordados nas aulas (funcionais, 
lexicais, gramaticais e socioculturais). 

Parte II Perceções (2 e 3) dos alunos face à sua cultura e a cultura alvo e nível de consciência da 
relação intrínseca entre a língua e a cultura de um país (Espanha). 

Parte III Espanhol (5) – Superação de obstáculos à participação nas aulas. 

Inglês (5, 6 e 7) - Valorização e avaliação do trabalho levado a cabo pela professora. 

Parte IV ( Espanhol (6, 7 e 8) - Valorização e avaliação do trabalho levado a cabo pela professora. 

Quadro 7 - Estrutura do questionário final 
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CAPÍTULO II – DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
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 Neste capítulo irei descrever, documentar e avaliar todo o processo de intervenção 

desenvolvido neste projeto. Para um melhor entendimento do mesmo opto por dividir o capítulo 

nas três principais fases do projeto: fase inicial, fase intermédia e fase final. Todas estas etapas 

foram executadas tendo em vista os objetivos propostos no Plano de Intervenção e que serão 

relembrados no início de cada uma das secções que se seguem. 

 

1. Fase inicial 

 

Retomo no Quadro 8 o principal objetivo relacionado com esta fase bem como as 

estratégias definidas e atrás apresentadas. 

Fase inicial 

Objetivo: Aferir perceções iniciais dos alunos sobre as suas atitudes e motivações no âmbito da competência 
intercultural 

Estratégias: _Observação de aulas e reflexão sobre a prática. (Anexo 1) 
_Questionário inicial sobre atitudes e motivações no âmbito da competência intercultural. (Anexos 
2 e 3) 

Quadro 8 - Objetivos e estratégias da fase inicial 

Esta fase caracterizou-se pela recolha e análise de informação relevante para a 

compreensão do contexto no qual decorreu a prática. 

 

1.1 Avaliação da fase inicial na turma de inglês 

 

Inicio com duas conclusões obtidas através das grelhas de observação aplicadas na 

turma de inglês, e que foram alvo de reflexão da minha parte: de uma forma geral a turma 

apresentava poucas dificuldades na língua no nível em que se encontrava. Demonstrou um 

comportamento e atitude corretos perante a língua e a cultura-alvo, perante o professor e 

perante os colegas. O mesmo em relação à constante presença de estagiárias dentro da sala de 

aula. Relativamente ao desempenho da professora registei uma postura firme e rigor científico 

na sua prática, que me inspirou e influenciou positivamente. Entre outros pontos favoráveis na 



42 
 

sua atuação destaco o desenvolvimento da capacidade de autonomia e espírito reflexivo dos 

alunos, representando para mim um ótimo modelo a seguir nas minhas intervenções. 

Outras conclusões relevantes à avaliação desta fase prendem-se com os resultados 

obtidos no questionário inicial e dizem respeito às representações dos alunos sobre a 

importância dos conteúdos socioculturais na aprendizagem do idioma. O Gráfico 1 refere-se às 

representações dos alunos sobre a língua inglesa. Perante um conjunto de afirmações, os alunos 

assinalavam aquelas com as quais concordavam. Neste como noutros gráficos, resume-se o 

conteúdo de cada um dos itens. 

 
Gráfico 1 - Representações sobre a língua inglesa 

Como podemos aqui verificar, apenas 24% dos alunos assinalam que gostam de 

aprender Inglês, 7% dos alunos assinalam ser uma língua fácil, 37% consideram que pode vir a 

ser útil no futuro e 19% associam-na ao conhecimento de uma cultura. Estes dados não são 

muito animadores e evidenciavam a necessidade de motivar os alunos e desenvolver a 

consciência de que existe uma relação intrínseca entre a língua que se aprende e a cultura, 

sendo esse um aspeto presente neste projeto. Deste gráfico e do seguinte pode ainda concluir-

se, no entanto, que os alunos não tendem a sobrevalorizar a sua cultura face à cultura-alvo e 

vice-versa, e 40% dos alunos concordam que é importante conhecer outras culturas, 

reconhecendo algum desconhecimento da segunda, e até da primeira, o que também pode 

explicar alguma ausência de resposta nos itens relativos a diferenças e semelhanças entre 

ambas.  
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Gráfico 2 - Representações sobre as culturas alvo e nativa 

Também estes valores são indicadores da necessidade de desenvolver capacidades de 

comparação e interpretação de ambas as culturas, para que os alunos possam compreender e 

lidar com a diferença. Um aspeto muito positivo a referir é que nenhum aluno considerou 

desinteressante conhecer outras culturas para além da sua, o que a meu ver indica abertura e 

interesse pelo tema deste projeto. 

A fim de aferir o nível de experiência intercultural e exposição dos alunos à prática da 

língua inglesa, foi colocada uma questão relacionada com a experiência de contacto com a 

mesma. Procurou-se também verificar quais as áreas de interesse dos alunos fora do contexto 

escola. Os dados apurados revelaram grande parte dos alunos a afirmar colocar a língua em 

prática apenas dentro da sala de aula (24%) ou na realização dos trabalhos de casa (23%), com 

14% a afirmar utilizá-la em jogos e pesquisas na internet e cerca de 10% em leituras e viagens ao 

estrageiro. Uma minoria (3%) admite utilizar a língua para conversar com amigos ou familiares 

falantes de inglês. Estes resultados indicam um baixo nível de experiência intercultural e a 

necessidade de motivar e desenvolver nos alunos a sua capacidade autónoma de aprendizagem, 

procurando dotá-los assim com as competências necessárias para expandir de forma crítica os 

seus conhecimentos tanto dentro quanto fora do contexto sala de aula. 
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Uma outra questão colocada aos alunos remeteu-os para uma hipotética viagem a 

Inglaterra. Foi-lhes perguntado que aspetos consideravam importantes dominar para conhecer o 

destino, entre os quais: a língua, a cultura ou ambas. Analisando o Gráfico 3, as respostas 

indicam uma significativa desvalorização dos conteúdos socioculturais por parte dos alunos – 

45% pensam ser mais importante dominar a língua do que a cultura do local que visitamos, e 

apenas 32% consideraram importantes ambos os aspetos. Esta é uma representação que 

pretendi melhorar com a implementação do projeto, desenvolvendo nos alunos a consciência da 

relação intrínseca existente entre a língua e a cultura do país em estudo. 

 
Gráfico 3 - Representações sobre a importância da língua e da cultura 

O questionário continha ainda uma questão sobre a preferência dos alunos no que diz 

respeito à dinâmica de trabalho dentro da sala de aula. Verificou-se que 47% dos alunos 

mostram preferência por trabalhar em grupo e 32% afirmam que a sua preferência muda em 

função da tarefa que estão a realizar. Nenhum aluno preferia o trabalho individual. Numa outra 

questão, esta de resposta aberta, procurou-se ainda saber quais os temas de maior interesse 

para trabalhar nas aulas. Os temas mais apontados pelos alunos foram a música, o desporto, a 

comida e a cultura. Este resultado orientou-me nalgumas ações que se seguiram, privilegiando o 

trabalho colaborativo como forma de aumentar a motivação e procurando desenvolver 

aprendizagens significativas. 
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1.2 Avaliação da fase inicial na turma de espanhol 

 

De igual modo inicio com duas conclusões obtidas através das grelhas de observação 

aplicadas na turma de espanhol, e que também elas foram alvo de reflexão da minha parte: 

contrariamente à turma de inglês esta turma apresentou muitas dificuldades a nível de 

comportamento com momentos em que não se verificou uma postura e nível de respeito 

adequado pela língua e cultura-alvo. Logo de início avistei um desafio maior. No que refere ao 

desempenho do professor cooperante demonstrou excelente domínio tanto da língua espanhola 

quanto de conhecimentos socioculturais de Espanha, que para mim e para o projeto se 

revelaram uma mais-valia. Os problemas de comportamento da turma limitaram muitas vezes a 

sua atuação, resultando em constantes interrupções da aula para dialogar com os alunos no 

sentido de os motivar para aprendizagem e promover a sua formação cívica. Passo a expor e 

analisar os resultados obtidos com o inquérito inicial desta turma que, também aqui, incidem 

sobre as representações dos alunos sobre a presença dos conteúdos socioculturais na 

aprendizagem da língua e ainda o seu nível de respeito pela cultura espanhola. As questões 

foram respondidas seguindo uma escala de concordância e resume-se de seguida o conteúdo de 

cada um dos itens.  

A primeira questão procurou conhecer a motivação dos alunos para aprendizagem da 

língua espanhola. Apenas 22% dos alunos afirmam gostar da disciplina e admitem que será uma 

língua útil para o seu futuro, cerca de 20% dos inquiridos confessam ter escolhido o espanhol 

por ser uma língua fácil de aprender e por ser semelhante à portuguesa, 6% por a considerarem 

uma língua moderna e, por fim, somente 11% consideram a aprendizagem da língua como 

elemento facilitador na aquisição de conhecimento de outras culturas hispânicas. Estes dados 

revelam baixa motivação dos alunos para a aprendizagem, indicando a necessidade de 

aumentar a sua motivação e consciência da relação intrínseca entre língua e cultura, o que ia ao 

encontro dos objetivos estipulados para este projeto. 

Uma outra questão colocada relacionava-se com o grau de experiência intercultural dos 

alunos desta turma. Tal como na de Inglês, também aqui se verificou um nível baixo, sendo que 

a maioria afirma colocar a língua em prática apenas nas aulas (32%) ou na realização de 

trabalhos de casa (15%). Dos inquiridos, 20% admitem utilizar a língua em jogos, 9% em leituras, 
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5% em pesquisas na Internet, 10% em viagens e somente 9% têm a oportunidade de colocar a 

língua em prática em conversa com amigos ou familiares falantes de espanhol. 

O questionário continha ainda duas questões relacionas com as preferências dos alunos 

no que concerne à dinâmica e atividades a realizar dentro da sala de aula. Verificou-se que 42% 

dos alunos preferem trabalhar em grupo, 19% em pares e 33% admitem que a sua preferência 

muda em função da tarefa que está a realizar. Apenas 6% afirmam gostar de trabalhar 

individualmente. No que respeita ao tipo de atividades, os alunos mostraram maior preferência 

pelos jogos didáticos (38%) seguindo-se o uso de vídeos (27%). 26% dos alunos manifestam 

gosto pelas atividades de partilha de ideias em grande grupo. As tarefas de debate e 

apresentação dos colegas perante a turma foram as menos escolhidas com 6% e 3% 

respetivamente. Estes resultados foram importantes nas reflexões e preparações de aulas que se 

seguiram, pois de modo a aumentar a motivação dos alunos procurei promover atividades 

correspondentes ao agrado da maioria e que aumentassem a sua participação e motivação. 

 

Apresenta-se de seguida o Gráfico 4 relativo a uma questão que permitiu conhecer o 

grau de importância que os alunos conferem aos diferentes conteúdos linguísticos desenvolvidos 

nas aulas.  

 
Gráfico 4 - Representações sobre os conteúdos de aprendizagem 
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33% 

42% 
38% 

0% 

13% 
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a) Escrita b) Oralidade c) Gramática d) Cultura

Concordas que é importante aprender os seguintes aspetos nas 
aulas? 

Concordo muito Concordo Concordo pouco Não concordo
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Analisando o Gráfico 4 verificamos que os conteúdos socioculturais são os menos 

valorizados quando comparados com os conteúdos linguísticos: 54% concordam que é muito 

importante desenvolver a escrita e a oralidade, 41% consideram muito importante a 

aprendizagem da gramática na aprendizagem de uma língua, e apenas 25% consideram muito 

importante os conteúdos culturais da língua em questão. Sendo um dos objetivos centrais do 

projeto promover a aprendizagem dos conteúdos socioculturais e enfatizar a importância da 

aprendizagem dos mesmos como parte fundamental numa comunicação verdadeiramente 

eficaz, este resultado reforçava a necessidade de colocar este projeto em prática na tentativa de 

melhorar este resultado. 

 
A questão que se seguiu permitiu avaliar o grau de reconhecimento e respeito pelas 

culturas alvo e de origem. Analisemos agora os dados representados no Gráfico 5. 

  
Gráfico 5 - Representações sobre a cultura alvo e nativa 
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Verificamos no Gráfico 5 que 40% dos alunos afirmam respeitar as diferenças culturais 

entre ambas e 41% afirmam não conhecer bem a cultura espanhola. Estes dados reforçam a 

necessidade de aumentar o conhecimento e nível de respeito da turma pela cultura-alvo. Para 

tal, foi estipulado para este projeto recorrer a estratégias de aproximação à cultura-alvo e 

promover atividades baseadas na comparação entre esta e cultura de origem com intuito de 

aumentar os conhecimentos culturais dos alunos e para que os entendam de igual para igual e 

aceitem as semelhanças e diferenças que caracterizam estas culturas. Um dado mais 

estimulante revela que 52% dos alunos afirmaram ser importante conhecer outras culturas, 

indicando metade da turma a possuir abertura e interesse pelo projeto, embora este resultado 

tenha ficado aquém das minhas expetativas, pois por se tratar de jovens adolescentes esperava 

da sua parte uma atitude mais favorável e maior abertura face ao novo e ao desconhecido. 

A questão que se seguiu teve como objetivo aferir as representações dos alunos sobre 

os aspetos que consideram mais importante dominar para viajar até Espanha. O Gráfico 6 

mostra que apenas 46% dos alunos afirmam ser a língua e a cultura em simultâneo. Ainda 

analisando separadamente estes resultados, verifica-se uma grande discrepância: 46% para a 

língua e apenas 8% para a cultura. Confirma-se a necessidade de consciencializar os alunos para 

a relação intrínseca existente entre a língua e a cultura de um país e como um aspeto 

fundamental na obtenção de uma comunicação verdadeiramente eficaz.  

 
Gráfico 6 - Representações sobre a importância da língua e da cultura 

Foram também colocadas duas questões para aferir a existência de estereótipos na 

turma. Na primeira os alunos teriam que selecionar que características de personalidade 

atribuíam aos portugueses e na segunda questão aos espanhóis (dentro das opções: 

extrovertidos, sérios, calados, faladores, machistas, cavalheiros, pontuais, atrasados, calmos e 

a) Língua 
46% 

b) Cultura 
8% 

c) Ambas 
46% 

Imagina que vais de viagem a Espanha. Que aspeto (s) consideras 
importante (s) conhecer para viver lá durante esses dias? 
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temperamentais). Pretendeu-se apurar as considerações dos alunos quando comparados os dois 

povos. Os resultados obtidos não evidenciaram grande discrepância na forma como entendiam a 

personalidade de ambos, com exceção da característica “faladores” que registou 21% dos 

alunos a atribuírem este traço aos espanhóis e 15% aos portugueses.  

Por último, procurou-se conhecer que obstáculos poderiam estar na origem do baixo 

nível de participação dos alunos nas aulas e utilização da língua-alvo. O Gráfico 7 revela os 

motivos mais apontados: 50% dos inquiridos afirmam sentir vergonha perante os colegas, 42% 

não sentem interesse pelos temas abordados, 32% dizem que as atividades são pouco 

interessantes e apenas 7% admitem ter dificuldades na pronúncia do espanhol. Perante estes 

dados, e indo ao encontro do objetivo de desenvolver os saberes culturais da turma, esperava-se 

um aumento de confiança em relação aos seus conhecimentos e consequente participação nas 

aulas. 

 
Gráfico 7 - Representações sobre os obstáculos dos alunos 

 A partir dos dados expostos, e analisando-os à luz dos pressupostos teóricos defendidos 

no Capítulo I, justificava-se a pertinência de levar a cabo este projeto em ambas as turmas, para 

o qual foram então delineadas as seguintes estratégias de ação: 

 Consciencializar os alunos para a relação de interdependência entre a língua e a cultura; 

 Promover a interculturalidade articulando os conteúdos linguísticos e socioculturais 

como parte integrante numa comunicação verdadeiramente eficaz;  
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 Desenvolver a competência pragmática nos alunos dotando-os de estratégias para 

resolução de possíveis situações de conflito e de mal-entendidos culturais; 

 Desenvolver estratégias de aproximação à cultura-alvo como forma de entender o outro 

na sua cultura e desenvolver atitudes favoráveis ao respeito e aceitação; 

 Promover atividades possibilitadoras e motivadoras para o desenvolvimento da 

competência intercultural; 

 Promover a reflexão sobre as aprendizagens adquiridas, desenvolvendo assim a 

autorregulação e capacidade de autonomia dos alunos. 

 

2. Fase intermédia 

 

Passo agora a descrever a fase intermédia do projeto. Esta etapa refere-se ao 

desenvolvimento e monitorização das atividades desenvolvidas em ambas as turmas, bem como 

a toda a planificação subjacente. Para melhor enquadramento da mesma, relembro no Quadro 9 

os objetivos e as estratégias definidas para esta fase. 

Fase intermédia 

Objetivos: Promover a competência intercultural dos alunos. 
Promover a autorregulação das aprendizagens interculturais. 

Estratégias: _Atividades didáticas direcionadas ao desenvolvimento da competência intercultural. 
_Diário de aprendizagens interculturais. 
_Questionário intermédio para avaliação intermédia do processo (turma de espanhol, Anexo 
4) 

Quadro 9 - Objetivos e estratégias da fase intermédia 

No sentido de atingir o primeiro objetivo estipulado para esta fase, e indo ao encontro de 

pressupostos defendidos no Capítulo I, foi no modelo de Byram (1997) e Byram, Gribkova e 

Starkey (2002) que apoiei grande parte da minha atuação, mais concretamente no 

desenvolvimento integrado dos diferentes savoirs. Para tal, ao longo da minha prática 

supervisionada foram planificadas, elaboradas e implementadas cinco sequências didáticas na 

turma de inglês e quatro sequências didáticas na turma de espanhol5que visaram desenvolver 

nos alunos as componentes da competência intercultural que o autor defende: “knowledge, skills 

and attitudes, complemented by the values one holds” (Byram, Gribkova e Starkey, 2002: 11). 

                                                 
5 Em menor número devido ao facto de ter compartilhado o estágio nesta turma com outra colega de curso. 
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Neste sentido, deu-se todo um processo de seleção de temas e de elaboração de materiais 

didáticos que obedeceu aos critérios já referidos (cf. Capítulo I, Secção 3.2).  

Tendo em vista o segundo objetivo estabelecido foram aplicados quatro diários de 

aprendizagem em cada uma das turmas (um para cada sequência didática aplicada), cujo 

conteúdo já foi apresentado anteriormente (cf. Capítulo I, Secção 3.3). 

 

2.1 Descrição da fase intermédia na turma de inglês  

 

Para um melhor entendimento de todo o trabalho desenvolvido na turma de inglês, 

apresento um quadro síntese que dá a conhecer todas as sequências didáticas planificadas e 

postas em prática. A leitura deste quadro permite verificar a diversidade dos temas escolhidos 

para trabalhar com os alunos desta turma, bem como dos recursos e ações desenvolvidas no 

sentido de promover a competência intercultural a par das competências de compreensão 

escrita, compreensão oral, expressão escrita e expressão oral. Para além disso, localiza no 

tempo a ocorrência destas ações. Nos Anexos 8, 10, 12 e 14 são apresentados alguns dos 

materiais didáticos utlizados e exemplos dos diários dos alunos. 

Atividades didáticas desenvolvidas na fase intermédia na turma de inglês 
 

Datas Atividades didáticas e investigativas Recursos 

 
1ª Sequência 

didática 
 

Aulas 1, 2 e 3 
 

26, 28 e 29 
de janeiro 

2015 
 

Reflexão com os alunos sobre alguns resultados do questionário inicial e 
relação com os objetivos do projeto. 

Tema: Bullying 
Aulas 1 e 2: atividades prévias de motivação (dedução de tema) 
explorando imagens; ficha de trabalho para promoção do conhecimento 
cultural e lexical relacionado com a temática em causa. Projeção de 
vídeo e atividade pós-audição. Leitura de texto de caso verídico. 
Aula 3: projeção de vídeo e atividade em grupo de organização e 
elaboração de uma campanha anti-bulliyng na escola, criando slogans e 
cartazes de prevenção desta prática. Atividade de reflexão no diário de 
aprendizagem cultural. 

 
Quadro 
Imagens 
Vídeos 
Texto de caso 
verídico 
Ficha de trabalho 
Dicionário 
Diário  

 
2ª Sequência 

didática 
 

Aula 5 
 

11 fevereiro 
de 2015 

Tema: Violence in relationships 
Atividades de motivação e interação oral relacionadas com a temática 
St. Valentine’s Day. Ação de sensibilização para a temática da violência 
no namoro através da visualização e exploração de um PowerPoint. 
Projeção de um vídeo relacionado com uma campanha contra este tipo 
de violência e a interação oral sobre o tema. Uso de música e respetivo 
videoclip sobre casal de namorados que se respeita apesar das suas 
limitações físicas e problemas que enfrentam. Atividade de reflexão no 
diário de aprendizagem cultural. 

 
Quadro 
PowerPoint 
Vídeos 
Diário  
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3ª Sequência 

didática 
 

Aulas 9 e 10 
 

11 e 16 de 
março 2015 

 

Tema: Irish culture and Portuguese culture 
Aula 1: atividades de introdução ao tema e interação oral relacionada 
com aspetos culturais da Irlanda e com a comemoração do St. Patrick’s 
Day; visualização de um PowerPoint sobre esta temática. Dado que esta 
aula coincidiu com os preparativos para celebrar esta festividade na 
escola, promovi também tarefas lúdicas, em grupo, promovendo o seu 
envolvimento ativo na elaboração de materiais para exposição na escola. 
 
Aula 2: atividade lúdica em grupos – “Who wants to be a millionaire?” 
para testar conhecimento sobre dois importantes feriados nacionais de 
ambas as culturas: St.Patrick’s Day (Irlanda) e o 25 de abril (Portugal). 
Atividade de reflexão no diário de aprendizagem cultural. 

 
Quadro  
PowerPoint 
Imagens e ditados 
irlandeses 
Telas; tesouras; 
cola e cartolinas 
Prémios para os 
participantes 
Diário  

 
4ª Sequência 

didática 
 

Aulas 11 e 12 
 

27 e 30 de 
abril 2015 

Tema: Shopaholic 
Aula 1: atividades de introdução ao tema mobilizando conhecimentos 
prévios: shopping. Sensibilização dos alunos para a importância de 
valorizar o dinheiro. Visualização do vídeo “Confessions of a Shopaholic 
movie trailer” e atividades de pré-audição relacionadas com aquisição de 
léxico (sufixo –holic). Tarefa lúdica individual: preenchimento de um quiz 
“Are you a Shopaholic?” e discussão dos resultados. Início da realização 
de uma tarefa escrita final, em pares: elaboração de um plano para 
passar um sábado com um amigo tendo em conta o limitado orçamento 
de que dispunham, com o objetivo de desenvolver a capacidade de 
valorização do dinheiro e atitudes de poupança económica. 
 
Aula 2: conclusão da tarefa final anterior. Atividade de leitura de um 
texto autêntico relacionado com a temática e atividade pós-leitura 
(interpretação). Realização de uma tarefa final de debate sobre possíveis 
soluções para as pessoas consideradas shopaholics. Atividade de 
reflexão no diário de aprendizagem cultural. 

 
Quadro  
Vídeo 
Quiz 
Texto autêntico  
Ficha de trabalho 
Diário  

 
5ª Sequência 

didática 
 

Aula 13 
 

4 de  junho 
2015 

Tema: Stereotype Vs. Prejudice 
Introdução e motivação ao tema: chuva de ideias. Visualização de 
PowerPoint, no qual se comparou e explicou a definição de cada um dos 
termos, com exemplos práticos. Atividade de exploração de imagens 
relacionadas com os estereótipos de género. Atividade de visualização 
de vídeo “Billy Elliot movie trailer” – um rapaz que lida com o 
estereótipo negativo associado ao ballet masculino – e sequente 
atividade de pré-audição/visualização. Explicação no quadro da teoria do 
“Cultural Iceberg” e ação de sensibilização para a importância de 
desenvolver o conhecimento cultural para além da língua que se estuda, 
a fim de evitar mal-entendidos culturais ou linguísticos. Debate sobre 
frases relacionadas com estereótipos de género.  

 
Quadro 
Vídeos 
PowerPoint 
 
 

Quadro 10 - Síntese de atividades desenvolvidas na turma de inglês 

 Tendo como base esta tabela passo agora a descrever individualmente as sequências 

didáticas, evidenciando os objetivos pretendidos com as mesmas e o trabalho desenvolvido em 

virtude de os alcançar. No seguimento encontraremos uma avaliação intermédia de cada uma 

delas, assente na análise da informação recolhida através dos diários de aprendizagem. 

2.1.1 Sequência didática 1: Bullying 

 O tema desta sequência didática enquadra-se na unidade do manual dos alunos: School 

and friends. Esta sequência foi dividida em três aulas de 45 minutos cada. Teve como principal 
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objetivo promover a competência intercultural dos alunos, mobilizando valores e atitudes que 

lhes permitissem entender e aceitar as diferenças entre os colegas e, por conseguinte, prevenir a 

prática de bullying na escola. As duas primeiras aulas privilegiaram a interação oral entre 

professora e alunos e foram promovidas tarefas que visaram desenvolver a competência 

comunicativa dos aprendentes, a par do conhecimento cultural e lexical sobre tema em questão. 

A fim de os alertar e sensibilizar para esta violenta prática, selecionei e utilizei materiais (vídeos, 

imagens e texto sobre caso verídico) que abordaram esta questão a partir da perspetiva das 

vítimas e dos danos que sofrem, colocando o aluno no lugar desta para que pudesse entender o 

que busca e sente enquanto ser humano. Partiu-se aqui da ideia de que precisamos conhecer o 

“outro” na sua individualidade para entendê-lo e respeitá-lo. Esta sequência terminou com uma 

terceira aula na qual foi desempenhada uma tarefa final: participar ativamente numa campanha 

anti-bullying na própria escola elaborando cartazes e slogans alusivos à prevenção de tais 

práticas, pondo assim em prática os conhecimentos culturais e lexicais previamente 

desenvolvidos. Após dar a conhecer aos alunos o lado do agressor, o lado da vítima e o lado de 

espetador passivo, os alunos foram convidados a escolher uma dessas posições e a agir de 

acordo com as suas convicções. Com esta atividade pretendeu-se desenvolver a capacidade do 

aluno executar tarefas que impliquem a compreensão, a interpretação e a capacidade de 

resolução de um problema através da ativação de conhecimentos. Procurou-se também com ela 

valorizar o envolvimento pessoal e ativo dos alunos no seu processo de aprendizagem. Nesta 

última aula da sequência foi implementado o diário de aprendizagens no qual os alunos 

refletiram sobre as aprendizagens adquiridas seguindo as questões orientadoras. 

 Segue-se a apresentação e interpretação de registos dos diários. O Quadro 11, tal como 

os quadros das restantes sequências, apresenta excertos significativos desses registos para cada 

uma das questões orientadoras colocadas e as competências principais que esses registos 

evidenciam no âmbito da interculturalidade. Os excertos dos diários são identificados com o 

número atribuído a cada diário e uma letra relativa à sequência didática em que foi produzido (A, 

B, etc.). 

Embora neste tipo de análise não possamos estabelecer uma relação de causalidade 

entre o projeto e estas competências, uma vez que os alunos já traziam as suas ideias prévias, é 

possível dizer que se relacionam com a exploração temática realizada nas atividades e que 

revelam uma orientação positiva face ao desenvolvimento da interculturalidade. 
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Análise do conteúdo dos diários da sequência didática Bullying 

Data de registo: 
29/01/15 

N º de registos recolhidos: 18  

Questões 
orientadoras 

Unidades de registo Competências 

1. O que pensas 
sobre o Bullying? 

“Penso que o bullying é um ato muito feio por parte de quem o 
pratica, pois magoa outras pessoas, afeta a sua vida e não tem o 
direito de o fazer.” (9A) (1A*) (2A*) (7A*) 

“As pessoas deviam pensar antes de o fazer, porque se calhar 
também não gostavam de ser gozadas com nomes muito fortes que 
magoam os sentimentos das pessoas.” (12A) 

”Eu tenho a certeza de que se não houvesse bullying o mundo seria 
bem melhor e a maior parte das crianças não teria medo de ir para 
a escola.” (13A) 

Capacidade para se 
colocar no lugar do 
outro e entendê-lo 

“Acho que não devemos ser bulliers e que devemos ajudar as 
vítimas de bullying.” (18A) 

”Aprendi que há muitas crianças a sofrer de bullying e que a 
melhor maneira de nos protegermos é falar com os nossos pais ou 
professores sobre o que se passa. (3A) 

“As escolas deveriam tomar mais atenção perante o assunto, 
também deveriam ter mais medidas preventivas.” (15A)  

 “O bullying tem que parar!” (16A) (4A*) (6A*) (10A*) (11A*)  

Indicadores 
estratégicos de 
resolução do problema 

2. Quais as ideias 
que mais te 
marcaram nestas 
aulas? 

”Aprender os significados de bullying.” (4A) 

”Aprender que não devemos ser vítimas, agressores ou 
espetadores.” (3A) 

”Saber que existem pessoas que fazem mal a si próprias por causa 
do bullying” (2A) (9A*) (14A*) 

”Aprender que o bullying é um problema que afeta muitas pessoas. 
Isto é um caso que acontece em todo o mundo e deveria ser 
parado.” (12A) (16A*) (18A*) 

”Os vídeos a dizer NÃO ao bullying.” (17A) 

Conhecimentos 
socioculturais sobre a 
temática  
 

 “Não julgues!” (1A) 

”Que as pessoas podem ser más e cruéis para pessoas que são 
diferentes, podem ser diferentes mas somos todos humanos.” 
(14A) 

“Cada um tem direito a ser como é.” (7A) 

”Somos todos diferentes e todos iguais.” (10A) 

Capacidade de 
tolerância e respeito 
pelo outro 

3.O que sentiste 
ao participar na 
campanha anti-
bullying que 
preparámos na 
escola? 

”Senti que com o que aprendi se um dia souber de algum caso que 
se passe com alguém, posso ajudá-lo.” (1A) 

”Senti-me útil e que podia estar a ajudar outras pessoas e talvez 
alguns amigos. Adoro ajudar os outros.” (2A) (16A*) 

”Como ajudar as pessoas que sofrem de bullying. Basta um gesto 
para tirar alguém desse inferno.” (3A) 

”Senti-me muito feliz por saber que há campanhas para conseguir 
que o bullying acabe.” (4A) (12A*) 

”Feliz. É bom alertar-nos para prevenir este problema que afeta 
muita gente em todo o mundo.” (9A) 

”Acho uma excelente ideia a campanha anti-bullying.” (18A) 

Sentimento de empatia 
e capacidade de 
atuação 

My message to 
bullying victims is: 
 

“You are stronger than you think” (1A) 

”Be strong! Talk to your teacher about your problems.” (2A) (7A*) 
(9A*) (14*A) (16A*) (17A*) (18A*) 

Capacidade para se 
colocar no lugar do 
outro e entendê-lo 
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”We should respect others because we are all different but equal at 
the same time.” (3A) (4A*) 

”Don’t give up on you.” (11A) 

”We are stronger together.” (12A*) 

”Don’t be a victim. Be a stronger person and resist to the bullier.” 
(13A*) 

”Stay away from them.” (15A) 

Capacidade de 
tolerância e respeito 
pelo outro 
 
Sentimento de empatia 
e capacidade de 
atuação 

“O bullying para mim… falo por experiência própria: é sermos 
excluídos sem razão, pessoas chamarem nomes sem nenhum 
motivo. Sentires-te encurralada, sem puder escapar, sem saber o 
que fazer e não conseguires sair, mesmo com muito esforço. 
Marcou-me saber que há mais de 1000 pessoas vítimas.“ (5A) 

Capacidade para se 
colocar no lugar do 
outro e entendê-lo (por 
referência à 
experiência pessoal) 
 

*Nestes diários foram encontradas respostas que se assemelham à transcrita. 

Quadro 11 - Análise dos diários da 1ª sequência didática de inglês 

Do Quadro 6 podemos concluir que os alunos evidenciam um conjunto de competências 

(capacidades, atitudes e valores) favoráveis ao entendimento do outro, relacionadas com a 

exploração do tema na sequência didática. De salientar o caso da aluna que se reporta ao seu 

caso particular, o que revela uma capacidade de abertura e exposição pessoal nem sempre fácil 

no tipo de situação explorada, mas essencial à resolução do problema. 

A Figura 2 apresenta dois exemplos de produções dos alunos para a campanha anti-

bullying, que ilustram a assertividade e a criatividade dos alunos nesta tarefa, que valorizaram.  

  

Figura 1 - Produções dos alunos para a campanha anti-bullying 

 

2.1.2 Sequência didática 2: Violence in relationships  

 

 O tema desta sequência didática enquadra-se na unidade do manual dos alunos - School 

and friends - e coincide com a comemoração do dia de S. Valentim. Esta sequência foi 

desenhada para ser aplicada numa aula de 45 minutos. Teve como principal objetivo 

desenvolver a competência intercultural dos alunos, mobilizando valores e atitudes necessárias 
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para diferenciar uma relação saudável de uma relação problemática. Justifico a escolha desta 

temática por se tratar de uma turma de jovens adolescentes prestes a iniciarem a fase de 

namoro e pela importância em alertar e prevenir para este problema global de violência entre os 

jovens. As atividades desenvolvidas procuraram sensibilizar os alunos para este fenómeno e 

capacitá-los para o reconhecimento de possíveis situações abusivas. Esta temática foi 

relacionada com o tema de S. Valentim numa abordagem distinta da habitual, onde se celebra a 

amizade e o amor sem se problematizarem as relações interpessoais. Por este motivo chamei-

lhe “Dia dos Bons Sentimentos” e sublinhei a ideia de que esta celebração se pode estender 

para além do campo amoroso e integrar o campo familiar e das amizades, porque também aqui 

encontramos amor verdadeiro e incondicional. Privilegiou-se sobretudo a interação oral entre a 

professora e os alunos após visualização de alguns vídeos que desenvolviam os conhecimentos 

dos alunos sobre o tema, abordando ainda a questão da violência doméstica contra mulheres e 

homens. Julgo que esta atividade foi bastante provocadora e problematizadora, na medida em 

que se procurou alertar os alunos sobre os efeitos prejudiciais deste tipo de violência e 

desenvolver capacidades de resolução de conflitos mobilizando valores e atitudes baseadas na 

compreensão, na tolerância e no respeito mútuo. O principal objetivo prendeu-se com o reforço 

de informação sobre os temas e o de promover uma cultura para a cidadania e para a igualdade 

de géneros. Uma vez mais foi implementado o diário de aprendizagens no qual os alunos 

refletiram sobre as suas aprendizagens seguindo as questões orientadoras.  

Segue-se a exposição dos dados recolhidos, exemplos e breve interpretação dos 

mesmos no Quadro 12. 

Análise do conteúdo dos diários da sequência didática Violence in relationships 

Data de registo: 
11/02/15 

N º de registos recolhidos: 21  

Questões 
orientadoras 

Unidades de registo Competências 

1. Quais as ideias 
que mais te 
marcaram nesta 
aula? Porquê? 

”Pensar que há pessoas que sofrem nos relacionamentos.” (6B) 
(7B*) 

”Devemos ter respeito pela pessoa que amamos.” (8B) 

”Respeito.” (16B) 

”As relações saudáveis e não saudáveis.” (18B) 

”O vídeo em que pediram a vários rapazes para bater numa rapariga 
e eles rejeitaram. Acho que foi uma boa atitude.” (19B) (1B*) (9B*) 
(21B*) 

”Há sempre esperança para o amor e que não se deve bater em 
homens e mulheres. Achei interessante a forma como foi mostrado.” 
(3B) 

Sentimentos de 
empatia, respeito 
pelo outro e 
tolerância 
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”A história de S. Valentim.” (17B) (20B*) 

”Saber que existem vários bons sentimentos, uns mais fortes do que 
outros, mas todos especiais.” (5B) 

”Todas. Muito bem pensado e explicado.” (11B) 

Conhecimentos 
socioculturais 
relacionados com a 
temática 

2. Achas que 
deveria haver um 
“Dia dos bons 
sentimentos”? 
Porquê? 

”Sim. Para que as pessoas pensassem mais nos seus atos e fossem 
bondosas.” (1B) 

”Sim, porque as pessoas deveriam mostrar mais os seus bons 
sentimentos.” (19B) (3B*) (7B*) (17B*) (20B*) (21B*) 

”Porque assim todas as pessoas poderiam entender que todos 
estamos ligados de uma maneira ou de outra.” (4B) 

”Sim, Porque quando exprimimos os nossos sentimentos ficamos 
felizes.” (8B) (9B*) (10B*) 

”Sim. Neste dia deveríamos perdoar os que nos fizeram algo de 
mal.” (11B) 

”Sim. Porque assim algumas pessoas mostrariam que têm um 
coração e não uma pedra nesse lugar. ” (12B) 

”Para demostrar o amor que sentimentos por outras pessoas e não 
só pelo nosso namorado ou namorada.” (15B) 

”O mundo precisa de paz e amor, nem que seja por um dia.” (18B) 

Reflexão sobre como 
atuo ou atuam os 
outros 
 
Sentimentos de 
empatia, respeito 
pelo outro e 
tolerância 

3. Se as pessoas 
tivessem todas 
bons sentimentos, 
o mundo seria 
igual? 

”Não. Não haveria tanto ódio, nem tanta tristeza. Haveria mais 
respeito, felicidade, alegria, bondade e amor.” (1B) (11B*) (20B*) 

”O mundo não teria guerras, lutas nem disputas.” (3B) (14B*) 

“O mundo não seria igual porque seriamos todas boas pessoas, com 
bom coração e pensamentos magníficos.” (9B) 

”Não. O mundo seria diferente e melhor.” (15B) (19B*) (4B*) (6B*) 
(13B*) (17B*) (19B*) 

Sentimentos de 
empatia, respeito 
pelo outro e 
tolerância 
(Idealização e 
valorização de um 
mundo melhor) 

My love message to 
the world is: 

”Love the world.” (1B) 

”I love the people of my life because they are special.” (3B) (16B*) 
(5B*) 

”Love is important.” (7B) (11B*) 

”Be good and positive.” (15B) 

”You are the light of my life.” (8B) 

”Be happy” (9B) 

”Live your life with joy.” (12B) 

”Be yourself. If people don’t like you, it’s because they are horrible to 
you.” (17B) 

”There are 7 billion people in the world and 365 days a year, but you 
only need 1 person and 1 day to be happy.” (18B)  

”Your life must be the story of… That’s the glory of love.” (20B)  

Sentimentos de 
empatia, respeito 
pelo outro e 
tolerância 

*Nestes diários foram encontradas respostas que se assemelham à transcrita. 
Quadro 12 - Análise dos diários da 2 ª sequência didática de inglês 

Como pode observar-se no Quadro 12, e tal como na sequência didática anterior, os 

alunos revelam atitudes favoráveis ao entendimento do outro, neste caso com ênfase na 

expressão/ valorização de sentimentos positivos nas relações interpessoais. 
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2.1.3 Sequência didática 3: Irish Culture and Portuguese Culture 

 

O tema desta sequência didática enquadra-se na unidade do manual dos alunos: My life, 

my home. Esta sequência foi dividida em duas aulas de 45 minutos cada. Teve como principal 

objetivo desenvolver a competência intercultural dos alunos, mobilizando valores e atitudes 

através da comparação entre a um feriado da cultura irlandesa e outro da cultura portuguesa e 

da importância que cada um representa para cada cultura. Os feriados escolhidos foram o St. 

Patrick’s Day na Irlanda e o 25 de abril em Portugal. A primeira aula teve como objetivo 

desenvolver nos alunos o conhecimento sociocultural e lexical sobre a Irlanda e o seu feriado, 

nomeadamente por que motivo este se celebra e que valor moral e religioso lhe está associado. 

Na segunda e última aula os alunos participaram numa atividade lúdica, mais concretamente 

num jogo estilo “Quem quer ser milionário?”, na qual testaram os seus conhecimentos sobre 

estes importantes feriados. O feriado do 25 de abril foi selecionado para este jogo não só pela 

sua importância na cultura portuguesa, mas sobretudo para relembrar que com ele se celebra a 

conquista do direito à liberdade, seja ela de religião, de expressão ou de voto. A estratégia 

utilizada foi a de estabelecer comparação entre estas práticas culturais para poderem interpretar 

estes acontecimentos de igual para igual, estabelecendo assim sentimentos de empatia e 

valorização de ideais preservados nas distintas culturas. Para finalizar, também nesta última aula 

os alunos foram convidados a refletir no diário de aprendizagem seguindo uma orientação.  

Segue-se agora avaliação da intervenção baseada nos dados recolhidos, exemplos e 

breve interpretação dos mesmos, apresentados no Quadro 13. 

Análise do conteúdo dos diários da sequência didática Irish Culture vs Portuguese Culture 

Data de registo: 16/03/15 N º de registos recolhidos: 22 

Questões orientadoras Unidades de registo Competências 

1. Depois destas aulas em que 
aprendemos um pouco mais 
sobre a cultura Irlandesa e o 
St. Patrick’s Day, e sobre o 25 
de abril no nosso país, gostaria 
que refletisses e escrevesses 
algumas linhas sobre a 
importância dos povos 
celebrarem conquistas tão 
importantes na sua história 
como o direito à liberdade 
(liberdade de religião, de 
expressão, de voto, etc.). 

”Isto ajuda as pessoas a perceber a sua cultura, tanto a 
portuguesa como a Inglesa.” (12C) (20C*) 

”Gostei de aprender um pouco mais sobre a cultura 
Irlandesa e o St. Patrick’s Day.” (18C) (7C*) (17C*) 
(2C*) (11C*) 

Conhecimentos 
socioculturais sobre a 
temática 

”É uma maneira de relembrar o passado e ensinar às 
crianças um pouco mais sobre a sua cultura, é 
importante celebrar os acontecimentos que mais 
marcam as pessoas.” (3C) 10C*) (14C*) (21C*) 

”É importante celebrar as nossas conquistas apesar de 
ser passado, porque se não fossem elas nunca teríamos 
liberdade de expressão, religião e direito de voto. Ainda 

Valorização da 
cultura dos povos e 
da celebração de 
valores democráticos 
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teríamos o nosso maior tesouro perdido e vivíamos em 
ditadura.” (5C) (7C*) (8C*) (9C*) (13C*) (15C*) (16C*) 
(19C*) 

”A liberdade é algo muito importante que temos que 
celebrar.” (4C) (6C*) (22C*) 

2 Para mim, viver em 
democracia é… 

”Poder ter liberdade de expressão, termos a nossa 
opinião e poder expressá-la sem ninguém julgar.” (3C) 
(12C) (15C*) 

”Viver livre e falar de todas as coisas sem ser punido.” 
(6C) (7C*) (8C*) (11C*) (13C*) (16C*)  

”Ter liberdade em todos os aspetos.” (21C) 

”Poder escolher o nosso governo.” (19C) (22C) 

Valorização de 
valores democráticos 

*Nestes diários foram encontradas respostas que se assemelham à transcrita. 
Quadro 13 - Análise dos diários da 3 ª sequência didática de inglês 

O Quadro 8 revela atitudes positivas face às culturas dos povos e aos valores 

democráticos, assim como a valorização da aquisição de conhecimentos culturais. 

 

2.1.4 Sequência didática 4: Shopaholic 

 

Esta sequência didática enquadra-se unidade do manual escolar dos alunos: Shopping 

around town. Foi dividida em duas aulas de 45 minutos cada e teve como principal objetivo 

desenvolver a competência intercultural dos alunos, mobilizando valores e atitudes necessárias à 

valorização do dinheiro e alertando-os para a necessidade de evitar gastos monetários com bens 

supérfluos. Foram abordados também o tipo de problemas que podem surgir na vida de quem 

não controla o impulso de gastar e de que forma poderíamos ajudar um amigo shopaholic. O 

objetivo pretendido com esta sequência didática foi o de estimular a consciência nos alunos de 

que o dinheiro deve ser sempre gerido de forma criteriosa e ponderada, e que compras por 

impulso ou menos prioritárias devem ser evitadas. Nesse sentido foram executadas algumas 

atividades a fim de desenvolver o seu conhecimento sociocultural e lexical relacionado com o 

tema, dotando-os com as capacidades necessárias para executar em pares uma tarefa final. Esta 

tarefa consistia em planear uma tarde de sábado com um amigo, tendo em conta o limitado 

orçamento de que dispunham (€25 cada, perfazendo um total de €50 por par). Com esta 

atividade final foi dada aos alunos a oportunidade de colocar em prática as suas aprendizagens e 

atitudes desenvolvidas, sendo que se registou uma boa assimilação por parte deles na medida 

em que todos se encontravam muito ponderados nos seus gastos, chegando a colocar questões 
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do género: “professora, podemos gastar apenas €25 e guardar o restante?”. Também no final 

desta sequência didática os alunos utilizaram o diário de aprendizagem orientando-os para 

refletir sobre o tema. 

Segue-se a avaliação da intervenção baseada nos dados recolhidos, exemplos e breve 

interpretação dos mesmos, apresentados no Quadro 14. 

Análise do conteúdo dos diários da sequência didática Shopaholic 

Data de registo: 
30/04/15 

N º de registos recolhidos: 17  

Questões 
orientadoras 

Unidades de registo Competências 

1. O que pensas 
que pode estar na 
origem deste 
problema? 

”Insatisfação e ansiedade.” (1D) (10D*) (12D*) (14D*) 

”Estar num dia triste e para se animar vai ao shopping.” (2D) (5D*) 
(9D*) (15D*) 

”Problemas de autoestima.” (3D) (4D*) (8D*) (16D*) (17D*) 

”Falta de atenção dos pais.” (7D) (11D*) 

Capacidade de se 
colocar no lugar do 
outro e sentimento 
de empatia  

2. Quais as ideias 
que mais te 
marcaram nestas 
aulas? 

”Eu não sabia que havia pessoas obcecadas por compras.” (7D) 
(13D*) 

”Não sabia dos problemas que pode trazer.” (1D) (6D*) (8D*) (11D*) 
(15D*) (17D*) 

“Aprendi sobre as razões de serem shopaholic.” (3D) 

”Vi que há pessoas que gastam dinheiro nas lojas sem ser 
necessário.” (9D*) 

”O dinheiro não é infinito.” (5D) 

”As pessoas não sabem a quantidade de dinheiro que gastam.” (2D) 

Conhecimentos 
socioculturais sobre 
a temática  

3. Consideras-te 
“shopaholic”? 

” Gosto de ir às compras, mas não me considero shopaholic.” (2D) 
(5D*) (7D*) (8D*) (9D*) (10D*) (11D*) (12D*) (13D*) (14D*) (15D*) 
(16D*) (17D*) 

Capacidade para 
refletir e conhecer-
se a si próprio 

What advice would 
you give to a 
“shopaholic” 
friend? 

”To get a hobby to distract them from shipping.” (5D) (6D*) (7D*) 
(9D*) (11D*) 

”Para consultar um psiquiatra.” (1D) (4D*) (10D*) (15D*) 

”Think before act.” (2D) (16D*) 

”Try to talk to someone.) (3D) 

”Não devemos olhar para o que os outros têm, mas sim contermo-nos 
com o que temos.” (8D) (17D*) 

Sentimento de 
empatia e 
capacidade de 
atuação 

*Nestes diários foram encontradas respostas que se assemelham à transcrita. 
Quadro 14 - Análise dos diários da 4ª sequência didática de inglês 

Os registos dos alunos obtidos no final desta sequência didática indicam da sua parte 

atitudes favoráveis ao entendimento do outro e demonstram desenvolvimento dos seus 

conhecimentos sobre a temática em causa, chegando mesmo alguns alunos a mencionar que 

antes desconheciam esta problemática. Regista-se ainda a capacidade de refletir sobre si 

próprio, neste caso sobre os seus hábitos de consumo. Após alguma reflexão no sentido de se 

conhecerem a si próprios e às suas atitudes face à temática trabalhada, a maioria considerou-se 
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ponderada no gasto de dinheiro, indo ao encontro da sua inicial vontade de gastar apenas 

metade do estipulado e poupança do restante.  

 

2.1.5 Sequência didática 5: Stereotype vs. Prejudice  

 

 Apesar desta sequência didática não se enquadrar diretamente no manual dos alunos, 

foi abordada na sala de aula pela importância que representa na promoção da competência 

intercultural. Também por motivos de já ter recolhido bastante informação para avaliação do 

projeto, e ainda para não sobrecarregar os alunos com o preenchimento dos diários de 

aprendizagem, dispensou-se aqui o uso do mesmo. Por esse motivo, apenas farei uma breve 

referência aos objetivos pretendidos: desenvolver nos alunos a competência intercultural, falando 

sobre estereótipos e preconceitos e ainda a importância de termos conhecimentos sobre a 

cultura da língua que se estuda em prol de obter uma comunicação eficaz. Como recurso 

preparei um powerpoint com exemplos práticos de estereótipos e preconceitos e no qual 

também esclareci a diferença entre ambos os conceitos. Visualizou-se ainda um vídeo alusivo ao 

estereótipo de género e promoveu-se a interação oral entre alunos e professoras perguntando 

aos alunos qual a sua a opinião sobre este assunto. Finalizou-se com um outro vídeo no qual se 

explicou de que forma ambos podem interferir na forma como comunicamos com os outros. 

Apoiada na teoria do “Cultural Iceberg”6 esclareci também os alunos sobre a importância de não 

conhecermos apenas os aspetos visíveis no topo do iceberg (tais como a língua, a comida, a 

música etc.) mas também devemos considerar a parte submersa do mesmo (que inclui crenças, 

comportamentos, valores, regras etc.), como reforço da importância de conhecer a cultura para 

além da língua e, ainda, de desenvolver a sua capacidade para entender e aceitar o outro na sua 

cultura. Com isto pretendi também reforçar a ideia de que por vezes necessitamos de expandir o 

nosso conhecimento cultural, de forma autónoma, a fim de evitar mal-entendidos e obter uma 

comunicação verdadeiramente eficaz. Byram, Gribkova e Starkey (2002: 12) explicam que é 

necessário explicar aos alunos como surgem os mal-entendidos linguísticos ou culturais e de que 

forma estes podem ser superados, desenvolvendo assim atitudes de descentralização e 

tolerância perante a diversidade.  

                                                 
6 Teoria de Edward T. Hall (1976). 
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2.2 Descrição e avaliação da fase intermédia na turma de espanhol 

 

Seguindo a estrutura da secção anterior, passo a descrever e avaliar a fase intermédia 

na turma de espanhol, começando por apresentar no Quadro 15 a síntese das atividades 

realizadas. 

Atividades desenvolvidas na fase intermédia na turma de espanhol 

Datas Atividades didáticas e investigativas Recursos 

 
1ª 

Sequência 
didática 

 
Aulas 2 e 3 

 
4 de 

fevereiro (90 
minutos) 

 

Reflexão com os alunos sobre alguns resultados do questionário inicial e 
relação com os objetivos do projeto. 
Tema: Prendas con historia (aspectos culturales de España, Portugal, Angola y 

Brasil) 
Aula 2 e 3: atividade de introdução e motivação sobre a temática da aula 
promovendo a interação oral; visualização de PowerPoint no sentido de 
desenvolver nos alunos o conhecimento cultural sobre estes países.  
Seguiu-se atividade oral de troca de perguntas que promoveu o intercâmbio de 
conhecimentos entre os alunos das várias nacionalidades e a turma em geral. 
Como atividade final discutimos oralmente a importância dos trajes e a sua 
representação cultural nas diferentes culturas. Finalizou-se com atividade de 
reflexão no diário de aprendizagem cultural. 

 
Quadro 
PowerPoint 
Imagens 
Vídeo 
Texto verídico 
Ficha de 
trabalho 
Diário 

 
2ª 

Sequência 
didática 

 
Aula 4 e 5 

 
13 e 20 

fevereiro de 
2015 

 

Tema: La magia suprema del Carnaval (su celebración en el norte de España 
y Portugal) 

Aula 1: atividade de motivação e antecipação do tema explorando uma 
imagem alusiva ao Carnaval na Galícia. Atividade de interação oral no sentido 
de explorar a temática e alargar os seus conhecimentos socioculturais: fobias 
e superstições em ambas as culturas. Início de atividade de leitura de um 
texto autêntico e esclarecimento de léxico. 
 Aula 2: atividade de reintrodução ao tema e mobilização de conhecimentos 
prévios. Atividade de finalização de leitura e correção de atividade de rellenar 
espacios. Seguiu-se atividade de pós leitura: interpretação escrita de frases 
retiradas do texto e correção oral. Atividade de desenvolvimento de gramática 
com o pretérito indefinido e tarefas de reforço gramatical. Finalizou-se com 
atividade de reflexão no diário de aprendizagem cultural. 

 
Quadro 
Imagens 
Texto autêntico 
Ficha de 
trabalho 
Diário 

 
3ª 

Sequência 
didática 

 
Aulas 6 e 7 

 
8 e 10 de 
abril 2015 

 

Tema: Explotación didáctica de la película “Diarios de Motocicleta” 
Aula 1: atividades de antecipação do tema explorando duas imagem e a 
palavra viajar. Visualização de excertos do filme seguidas de atividades 
escritas de interpretação. Tarefa de pós visualização com perguntas de 
interpretação de cenas. Oralmente promoveu-se a necessidade de conhecer 
melhor uma cultura a fim de a podermos entender verdadeiramente. 
Aula 2: atividade de retoma da aula anterior e de ativação de conhecimentos 
prévios. Visualização de mais três excertos do filme seguida de atividade pós 
visualização com tarefa escrita de interpretação. Tarefa final de debate e 
opinião sobre a parte do filme que mais comoveu os alunos e o motivo. 
Finalizou-se com atividade de reflexão no diário de aprendizagem cultural. 

 
Questionário 
intermédio 
Quadro 
Imagens 
Filme 
Ficha de 
trabalho 
Diário 

 
4ª 

Sequência 
didática 

 
Aulas 11 e 

12 
 

Tema: Lo que le pasó a Gúrbez en Guiriland (los mal-entendidos culturales y 
lingüísticos) 

Aula 1: atividade de ativação de conhecimentos prévios e de relação desta 
temática com as aulas anteriores. Seguiram-se atividades de motivação: 
partilha minha com os alunos de um caso verídico e pessoal de um mal-
entendido cultural e exploração de imagem relacionada com um mal-
entendido linguístico. Atividade de pré leitura: explicação no quadro da teoria 
do “Iceberg Cultural” e ação de sensibilização para a importância de 

 
Quadro 
Imagem 
Ficha de 
trabalho 
Página de diário  
Diário 
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15 e 20 de 
maio 2015 

desenvolver o conhecimento cultural para além da língua de modo a evitar 
mal-entendidos. Atividade de leitura silenciosa e outra pós leitura 
(interpretação do texto) que, ao mesmo tempo, desenvolve nos alunos o 
conhecimento cultural. Dá-se continuidade com tarefa de preenchimento de 
tabela na qual os alunos analisaram situações reais de mal-entendidos 
culturais e/ou linguísticos sucedidos com espanhóis nativos.  
Aula 2: tarefa de ativação de conhecimentos prévios. Atividades de revisão 
gramatical: pretérito imperfeito e pretérito indefinido. Realização de uma tarefa 
final escrita, relatando ou imaginando um mal-entendido no passado. 
Atividade de reflexão no diário de aprendizagem cultural. 

Quadro 15 - Síntese de atividades desenvolvidas na turma de espanhol 

 

2.2.1 Sequência didática 1: Prendas con historia  

 

O tema desta sequência didática enquadra-se na unidade do manual dos alunos De 

moda e foi aplicada numa aula de 90 minutos. Teve como principal objetivo promover a 

competência intercultural dos alunos, desenvolvendo conhecimentos socioculturais e lexicais 

sobre diferentes culturas e países, nomeadamente Espanha, México, Panamá, Portugal, Angola e 

Brasil. Estas culturas não foram escolhidas ao acaso e justificam-se pela presença na turma de 

alunos originários dessas mesmas nacionalidades, com exceção de Espanha e países hispânicos 

por ser a língua alvo. Explica-se ainda pelo facto de pretender recorrer à estratégia de 

comparação entre a minha cultura e a outra cultura, no sentido de estabelecer pontes entre 

ambas e sentimentos de empatia, e que, no meu entender, só seria possível se o leque abrange-

se todas as nacionalidades existentes na turma. Após visualização de um Powerpoint com 

informação cultural desses países (trajes, comida, música e danças tradicionais), estimulou-se a 

interação oral convidando os alunos das distintas culturas a partilhar com os colegas e 

professora informação cultural relacionada com os seus países de origem, tornando a 

aprendizagem mais rica e autêntica. Evidenciando a importância e as representações que os 

trajes típicos desempenham nas diferentes culturas foi também objetivo promover a aceitação e 

respeito pela diversidade cultural. Finalizada a sequência foi implementado o diário de 

aprendizagens no qual os alunos refletiram sobre as aprendizagens adquiridas seguindo as 

questões orientadoras. Do mesmo modo que procedi para a turma de Inglês segue-se 

apresentação e interpretação dos diários. Também os quadros que se seguem apresentam 

excertos significativos dos registos obtidos. Ainda que neste tipo de análise não possamos 

estabelecer uma relação de causalidade entre o projeto e as competências que irei referir, é 
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possível dizer que se relacionam com a exploração da temática realizada nas atividades e que 

revelam um impacto positivo no desenvolvimento da competência intercultural. 

Análise do conteúdo dos diários da sequência didática Prendas de vestir 
Data de registo: 04/02/15 N º de registos recolhidos: 23 em 24 

Questões 
orientadoras 

Unidades de registo Interpretação dos dados 

1. Consideras 
importante 
aprender sobre a 
diversidade dos 
usos e costumes 
dos países 
hispânicos? 
Porquê? 

”Ampliar as nossas experiências e também respeitar e conhecer 
outras culturas.” (9E) (14E*) 

”Porque aprendemos a respeitar outras culturas e podemos assim 
conviver duma melhor forma com outras pessoas de nacionalidades 
diferentes da nossa.” (3E) (9E*) (14E*) 

 ”Sim, pois se um dia formos a um país hispânico já sabemos.” (1E) 
(4E*) (10E*) (20E*) (23E*) 

”Sim, pois dá-nos uma nova experiência cultural. A partir dos 
costumes podemos conhecer outros países. (2E) (15E*) (16E*)  

Valorização dos 
conteúdos 
socioculturais na 
promoção da 
aceitação e respeito 
pelo outro na sua 
cultura 
 

2. Quais as ideias 
que mais te 
marcaram nesta 
aula? 

”Ficamos a conhecer mais sobre a língua e cultura que até aí não 
conhecia.” (5E) (6E*) (7E*) (8E*) (12E*) (13E*) (17E*) (18E*) (19E*) 
(21E*) (22E*) 

”A troca de ideias e conhecimentos.” (3E) 

”Conhecer a cultura de vários países.” (1E) (4E*) (5E*) (6E*) (10E*) 
(23E*) 

”Conhecer ritmos musicais diferentes.” (2E) (7E*) (8E*) (19E*) 

”O diálogo continuo, pois faz-nos bem para perdermos a vergonha.” 
(15E)  

”A dança por ser uma forma de expressar a cultura.” (17E)  

”A forma como foi apresentado cativou-me.” (20E) 

Crescimento pessoal 
com as novas 
aprendizagens  

3.Conseguiste 
identificar 
semelhanças e 
diferenças entre a 
tua cultura de 
origem e a 
cultura 
hispânica? Quais? 

”Sim, os espanhóis têm mais diversidade pois também são um país 
maior, no entanto têm muitas parecenças connosco. A cultura 
hispânica é uma cultura da qual gosto bastante e por isso estou a 
gostar de a abordar nas aulas de espanhol.” (3E) 

”Línguas, ritmos, culturas, vestuário… isto tudo é um pouco diferente 
da minha cultura.” (2E) (4E*) (5E*) (6E*) (7E*) (8E*) (9E*) (10E*) 
(12E*) (13E*) (15E*) (16E*) (19E*) (22E*) 

”A música portuguesa tem bastantes características nacionais e a 
espanhola é mais alegre. (17E) 

”Os portugueses preferem cantar o fado e os espanhóis dançar 
flamengo e tango. (14E) 

 

Consciencialização 
das diferenças e 
semelhanças entre 
culturas 
 
 
 
 
 

”Sim, por exemplo a maneira de falar, pois os espanhóis falam muito 
rápido. (1E) 

”Os espanhóis usam muitas cores.” (11E) 

”Considero Espanha um país com danças terríveis. (21E*) 

Identificação de 
alguns estereótipos 

*Nestes diários foram encontradas respostas que se assemelham à transcrita. 
Quadro 16 - Unidades de registo dos diários da 1ª sequência didática de espanhol 

Do Quadro 16 podemos concluir que os alunos valorizaram a aquisição de 

conhecimentos culturais como parte essencial para a aceitação e respeito pelo outro, revelando 

ainda capacidade para refletir e identificar diferenças e semelhanças entre a sua cultura de 
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origem e a cultura alvo. Para além disso foi ainda possível diagnosticar alguns estereótipos da 

sua parte, o que para mim representou a necessidade de continuar a aplicar estratégias de 

comparação entre culturas no sentido de os ajudar a superar os mesmos e a respeitar as 

diferenças que as caracterizam. 

 

2.2.2 Sequência didática 2: La magia suprema del Carnaval  

 

O tema desta sequência didática enquadra-se na unidade do manual dos alunos: De 

fiestas y vacaciones e foi aplicada em duas aulas de 45 minutos cada. Trata-se de uma temática 

real, muito valorizada na zona da Galícia e de características muito semelhantes ao norte de 

Portugal. Teve como principal objetivo desenvolver os conhecimentos socioculturais e lexicais 

dos alunos e, no sentido de desenvolver a interculturalidade, promoveu-se a importância das 

raízes, das tradições e das celebrações culturais, estabelecendo padrões de comparação entre 

ambas como tentativa de aproximação à cultura alvo para posterior desenvolvimento de 

sentimentos de empatia. Apoiada numa metodologia comunicativa foi também concebida para 

que os alunos interagissem oralmente com os colegas e com a professora. Para além disso 

privilegiou-se a aprendizagem com base em tarefas a fim de lhes proporcionar os conhecimentos 

necessários (culturais, linguísticos e gramaticais) para desempenhar uma tarefa final: a de 

produzir um pequeno texto (real ou imaginário) contando a sua última vivência carnavalesca (cf. 

Quadro 10). Finalizada a sequência foi implementado o diário de aprendizagens no qual os 

alunos refletiram sobre as aprendizagens adquiridas seguindo as questões orientadoras. Segue-

se agora exposição dos dados recolhidos, exemplos e breve interpretação dos mesmos no 

Quadro 17. 

Análise do conteúdo dos diários da sequência didática La magia suprema del Carnaval 
Data de registo: 11/03/15 N º de registos recolhidos: 24 

Questões orientadoras Unidades de registo Competências 

1. Depois de algumas aulas 
dedicadas à importância que 
representa a festa típica do 
Carnaval e à forma como esta 
se encontra enraizada na 
cultura galega e na cultura do 
norte de Portugal, gostaria que 
refletisses e escrevesses 

”Ambas as tradições são divertidas.” (3F) 

”Aprendi que existe muitos mais Carnavais típicos do 
que pensava.” (4F) 

”O Carnaval português tem muitas semelhanças com o 
de Espanha.” (7F) (13F*) (16F*) (22F*) 

”Acho que existe semelhanças entre ambos. Gostei 
desta matéria porque é muito interessante.” (10F) 

Valorização dos 
conhecimentos 
culturais e 
consciência das 
diferenças e 
semelhanças entre 
culturas 
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algumas linhas sobre o que 
aprendeste de novo ou o que 
te chamou mais a atenção, por 
exemplo no que diz respeito a 
semelhanças ou diferenças na 
forma como se festeja o 
Carnaval e os sentimentos de 
ambos os povos face a esta 
festa popular. 

(18F*) 

”Aprendi um pouco sobre o Carnaval de cá (que não 
conhecia, só o do Brasil). Gostei de saber sobre o 
Carnaval de outros países.” (19F) 

”Acho que o Carnaval é vivido de forma mais intensa 
pelos espanhóis.” (9F) (11F*) (15F*) (17F*) (20F*) 
(21F*) (24F*) 

”Não curto muito o Carnaval.” (1F) (2F*) 

Desagrado pela 
temática abordada 

”Prefiro as festas de Portugal às de Espanha, lá é 
esquisito, estou habituada às festas de cá. Não curto 
muito espanhóis.” (8F) (23F*) 

Visão etnocêntrica da 
relação entre as duas 
culturas 

2 Para mim, o Carnaval 
representa… 

”Três dias em casa sem aulas.” (3F) (14F*) (16F*) 
(17F*) (21F*) 

”Não me lembro de nada do que aprendi.” (5F) (6F*) 

”Não é uma coisa assim muito especial. Não me atrai 
muito.” (12F) (14F*) 

”Simplesmente um dia em que todos decidem vestir-se 
diferente.” (2F) (23F*) 

Desvalorização dos 
conteúdos culturais 
abordados 

 ”Representa alegria, comunicação com novas pessoas.” 
(4F) (7F*) (19F*) 

”Um dia com muita animação.” (8F) (10F*) (18F*) 
(24F*) 

”Uma festa que nos solta da realidade.” (9F) (20F*) 

Desenvolvimento de 
sentimento de 
empatia e tolerância 

*Nestes diários foram encontradas respostas que se assemelham à transcrita. 
Quadro 17 - Unidades de registo dos diários da 2ª sequência didática de espanhol 

A leitura do Quadro 17 mostra-nos que a valorização dos conhecimentos culturais 

desenvolvidos não foi evidente em toda a turma, denotando-se mesmo desinteresse da parte de 

alguns, falta de concentração e participação. Na causa deste problema poderá estar o facto da 

temática escolhida não ter sido do agrado geral da turma. Apesar disso, verificamos que alguns 

alunos evidenciam um conjunto de competências (capacidades, atitudes e valores) favoráveis ao 

entendimento do outro e aceitação das diferenças e semelhanças inerentes. Esta sequência, 

nesta turma em particular, conduziu-me a repensar todo o trabalho até aqui aplicado e no 

sentido de reorientar a minha prática e procurar cativar a turma no seu todo para a 

aprendizagem e adesão ao projeto foi levada a cabo a ação descrita na secção que se segue. 

 

2.2.3 Questionário intermédio na turma de espanhol 

 

Como foi referido anteriormente, e perante algumas preocupações sentidas nesta turma 

relacionadas sobretudo com dificuldades a nível de comportamento, falta de concentração, 
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motivação e participação dos alunos, decidi aplicar à turma um questionário intermédio de 

autoavaliação de competência interculturais (Anexo 4) como forma de conhecer os saberes que 

detêm e identificar as dificuldades que possuem, no sentido de as colmatar. Entendo que, nesta 

fase em concreto, a aplicação de um questionário de autoavaliação enquanto estratégia de 

ensino traz grandes vantagens tanto para os alunos quanto para mim e para o projeto, pois tal 

como defende o QECR (2001: 263) a autoavaliação poderá ser usada como “instrumento para a 

motivação e tomada de consciência: ajudar os aprendentes a apreciar os seus aspetos fortes, a 

reconhecer as suas fraquezas e orientar a sua aprendizagem com maior eficácia”. Ainda apoiada 

no conceito de uma pedagogia para autonomia, e à luz do princípio que confere ao aluno um 

papel ativo na sua aprendizagem, o professor deve incluí-lo na sua avaliação e “encorajar a 

responsabilidade e a assunção de uma postura proactiva no processo de aprender” (Vieira, 

1998), pois deste modo estará a formar cidadãos responsáveis, críticos, conscientes e reflexivos.  

Interpretando aqui algumas das questões que se seguem no Gráfico 8, verificamos a 

existência de pontos menos positivos e outros mais favoráveis. Partindo da questão 1, 48% dos 

alunos afirmam concordar pouco em esforçar-se para conhecer a cultura espanhola. Julgo então 

que será importante da minha parte aumentar a sua motivação para a sua aprendizagem. Na 

questão 4 verificamos que 39% dos alunos tendem a criticar a forma como os espanhóis fazem 

as coisas, sendo este outro ponto a melhorar nos alunos, no sentido de os ajudar a entender o 

outro na sua cultura. Ainda, na questão 9, 56% dos alunos concordam/concordam pouco que 

conhecer uma língua pode não ser suficiente para entender as pessoas que a falam. Uma vez 

mais concluo a relevância em desenvolver nos alunos a ideia de relação intrínseca entre a língua 

e os comportamentos culturais das pessoas para assim as entendermos efetivamente. De igual 

modo destaco tambem pontos a favor: na questão 10 verificamos que 57% dos alunos gostam 

de saber como devem atuar perante pessoas de diferentes culturas, revelando assim curiosidade 

em aumentar os seus conhecimentos relacionados com os comportamentos culturais; 91% 

afirmam na questão 12 aceitar a diversidade dessess comportamentos e na questão 15, 52% 

dos alunos desejam superar os mal-entendidos que os estereótipos possam causar. Segue, 

então, o Gráfico 8 no qual se podem verificar os indicadores apontados. 
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Gráfico 8 - Representações sobre as competências interculturais 

Assim, depois de discutir estes dados com os alunos e de refletir sobre eles e sobre o 

meu desempenho, decidi preparar as unidades que se seguiram com atividades diferentes, mais 

lúdicas e dinâmicas, na esperança de aumentar a sua motivação e participação nas aulas. No 

processo de ensino-aprendizagem de línguas, mais concretamente no desenvolvimento da 

competência intercultural, a atitude do aluno é um fator central por ser um dos fatores pessoais 

que mais influência a sua aprendizagem e cabe ao professor criar sincronia entre o seu método 
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1.       Esforço-me por conhecer a cultura espanhola.

2.       Gosto de refletir sobre as diferenças entre a
minha própria cultura e a cultura espanhola.

3.       Agora consigo pôr-me no lugar do outro para ver
o mundo desde a sua preceptiva e poder entendê-lo.

4.       Tendo a criticar a forma como os espanhóis
fazem as coisas.

5.       Vejo os comportamentos sociais e culturais dos
espanhóis como normais para o seu contexto cultural.

6.       Alguns dos meus valores, crenças e imagens
podem mudar em contacto com outras culturas.

7.       As diferenças culturais enriquecem.

8.       Tratar de aspetos culturais nas aulas permite-me
aprender como atuam os outros.

9.       Conhecer uma língua pode não ser suficiente
para entender as pessoas que a falam.

10.    Gosto de saber como devo atuar perante pessoas
de culturas diferentes da minha.

11.    Ao fazer comparações dou-me conta das
semelhanças e diferenças entre a minha cultura e a…

12.    Aceito que possa existir mais que uma maneira
de se comportar.

13.    Mostro abertura frente ao desconhecido.

14.    Esforço-me para ir mais além dos estereótipos.

15.    Desejo superar os mal-entendidos que os
estereótipos podem provocar.

Questionário intermédio de autoavaliação de competências interculturais 

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito
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de ensino e os interesses dos alunos. Esta atividade surtiu o efeito desejado: os alunos passaram 

a demonstrar uma atitude, motivação e curiosidade pela aprendizagem totalmente renovadas. As 

ações e atividades que se seguiram aumentaram a sua motivação e participação, tornando o 

ambiente mais favorável à sua formação cultural e intercultural. 

A nível pessoal e profissional esta atividade de reflexão permitiu-me reorientar a minha 

prática e procurar novas estratégias de ação, no sentido de alcançar os objetivos propostos para 

o este projeto. Contudo, gostaria de acrescentar que esta atitude crítica e reflexiva não teve lugar 

apenas neste momento, mas sim ao longo de toda a intervenção e de todo o meu processo de 

formação académica. Refletir de forma regular, e aceitar as críticas feitas nos seminários de 

orientação dos orientadores e supervisores, contribuíram largamente para o meu 

desenvolvimento profissional. 

 

2.2.4 Sequência didática 3: “Diarios de Motocicleta”  

 

Tendo em conta o acima referido, decidi utilizar o cinema como recurso didático. Esta 

sequência enquadra-se na unidade do manual dos alunos: De fiesta y vacaciones e foi aplicada 

em duas aulas de 45 minutos cada. Teve como principal objetivo desenvolver conhecimentos 

socioculturais e lexicais sobre alguns países da América Latina (Argentina, Chile, Bolívia, Perú) e 

dar a conhecer um pouco da vida de Che Guevara, alguém que sofreu uma transformação 

pessoal depois de viajar e conhecer a dura realidade que vivem os povos. Ainda no sentido de 

desenvolver a interculturalidade abordei temas como as causas e consequências da 

desigualdade social (exclusão social, pobreza, marginalização, exploração laboral e violência) e a 

vida precária dos trabalhadores, campesinos e povos indígenas. Ao longo da visualização de 

excertos do filme promovi a consciência da necessidade de conhecer a cultura de país e do seu 

povo para entender e aceitar o outro nessa mesma cultura, mobilizando atitudes e valores que 

os conduzam ao reconhecimento mútuo, ao respeito e identificação com situações de 

marginalização. Levei ainda a cabo uma tarefa final que consistiu num debate aberto e crítico, 

através do qual manifestaram sentimentos, ideias e opiniões relacionadas com a mensagem 

principal do filme e com as partes que mais os comoveram. Esta temática proporcionou ainda o 

debate do preconceito e o de julgar pela aparência. 
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Finalizada a sequência foi implementado o diário de aprendizagens no qual os alunos 

refletiram sobre as aprendizagens adquiridas seguindo as questões orientadoras. Segue-se agora 

exposição dos dados recolhidos, exemplos e breve interpretação dos mesmos no Quadro 18. 

Análise do conteúdo dos diários da sequência didática “Diarios de Motocicleta” 

Data de registo: 10/04/15 N º de registos recolhidos: 24 

Questões orientadoras Unidades de registo Competências 

1. Depois destas duas últimas 
aulas em que visualizamos o 
filme “Diários de Che Guevara” 
e falamos sobre uma viagem 
que começa por ser uma 
busca de conhecimento e 
aventura e termina como 
sendo a viagem de 
transformação pessoal de 
alguém que lutou contra a 
desigualdade social, gostaria 
que refletisses e escrevesses 
algumas linhas sobre a 
seguinte frase: 
“Deja que el mundo te cambie, 
y podrás cambiar el mundo.” 
Che Guevara 

”Para podermos mudar o mundo temos de conhecer as 
culturas, a realidade, aceitar e respeitar porque sem isso 
não vai resultar.” (1G) 

“Eu acho que acima de tudo não devemos desrespeitar 
ninguém, nem humilhar e foi isso que aconteceu com 
ele; não lidou de forma diferente mas sim como uma 
pessoa igual.” (18G) 

Capacidade para 
entender o outro na 
sua cultura 
 
 
 
 

”Tudo no mundo nos pode mudar, mas são 
principalmente as pessoas e as experiências que nos 
fazem pôr a mão na consciência e perceber a verdadeira 
realidade dos povos. É a convivência com as diferentes 
pessoas que nos faz respeitar, entender e aceitar todas 
as culturas diferentes das nossas.” (24G) 

Consciência da 
possibilidade de 
mudança de valores, 
crenças e imagens 
quando em contacto 
com outras culturas 

”Devemos aceitar toda a gente como é porque somos 
todos diferentes. (8G) 

”Devemos respeitar-nos, aceitar-nos e entendermo-nos 
de maneira simples.” (9G) (23G*) 

Desenvolvimento de 
sentimentos de 
empatia, aceitação e 
respeito pela 
diversidade 

”Acho que se mudarmos e percebermos que o mundo 
não é um conto de fadas, vamos conseguir ajudar e 
talvez mudar o mundo.” (3G) (7G*) (12G*) (13G) (15G*) 
(17G*) (19G*) 

“Depois de vermos o que outros passam, a nossa atitude 
muda.” (18G) 

”A partir do momento que abrimos os olhos e 
começamos a ver o mundo de uma forma diferente, tudo 
muda.” (4G) 

”Esta frase quer dizer que quando Che Guevara viajou o 
mundo mudou-lhe a vida, ele quis ajudar o mundo para 
melhor. (16G) 

”Temos que conhecer as coisas que se passam no 
mundo para entendemos que nada é como a gente 
imagina. (10G) 

”Esta frase tocou-me bastante, tal como o filme. Nós 
conseguimos mudar para melhor o nosso mundo.” (2G) 

Aquisição de 
conhecimentos sobre 
como atuam os 
outros na sua cultura  
 
 
Consciência da 
possibilidade de 
mudança de valores, 
crenças e imagens 
quando em contacto 
com outras culturas 

*Nestes diários foram encontradas respostas que se assemelham à transcrita. 
Quadro 18 - Unidades de registo dos diários da 3ª sequência didática de espanhol 

 A análise do Quadro 18 leva-nos ao que referi na subseção anterior, na medida em que 

mais alunos evidenciam sentimentos de empatia, aceitação e respeito pela diversidade cultural. 

Para além de ser visível a capacidade de entender o outro na sua cultura, verificou-se também a 
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consciência da possibilidade de mudança da imagem que possuímos do outro quando em 

contacto com a sua cultura e a sua realidade.  

 

2.2.5 Sequência didática 4: Lo que le pasó a Gúrbez en Guiri land  

 

O tema desta sequência didática enquadra-se na unidade do manual dos alunos Vivir en 

comunidad e foi aplicada em duas aulas de 45 minutos cada. Teve como principal objetivo 

desenvolver a competência intercultural dos alunos através da abordagem dos mal-entendidos 

culturais. Foi elaborada com base no texto “Gúrbez en Guiriland”7- a história de Gúrbez que viaja 

até um país estrangeiro (Guiriland) e que para essa viagem se prepara de forma dedicada: 

aprende a língua e estudou a cultura, nomeadamente a moeda, os costumes, a comida e os 

principais monumentos a visitar. Convencido de que se encontrava preparadíssimo para esta 

viagem, a verdade é que Gúrbez experienciou alguns mal-entendidos e choques culturais por não 

conhecer outros aspetos igualmente importantes desse país, tais como: os comportamentos, as 

crenças, as atitudes e os valores desse povo. No sentido de relacionar os mal-entendidos 

culturais com a falta de conhecimento sobre a cultura estrangeira, apoiei-me na teoria do 

“Iceberg Cultural”8, explicando a importância de não conhecer-mos apenas os aspetos visíveis no 

topo do iceberg (a língua, a comida, a música etc.) mas também a parte submersa do mesmo 

(que inclui crenças, comportamentos, valores, regras etc.), reforçando a importância de 

conhecer a cultura para além da língua e, ainda, no sentido de desenvolver a sua capacidade 

para entender e aceitar o outro na sua cultura. Com isto pretendi também fortalecer a ideia de 

que por vezes necessitamos expandir o nosso conhecimento cultural, de forma autónoma, a fim 

de evitar mal-entendidos e obter uma comunicação verdadeiramente eficaz. Byram, Gribkova e 

Starkey (2002: 12) explicam que é necessário explicar aos alunos como surgem os mal-

entendidos linguísticos ou culturais e de que forma estes podem ser superados, desenvolvendo 

assim atitudes de descentralização e tolerância perante a diversidade. Neste sentido, partilhei 

com os alunos da turma um mal-entendido pessoal, esclarecendo-os ainda sobre a forma como 

resolvi o constrangimento que senti. Também esta sequência consistiu numa aprendizagem com 

base em tarefas que proporcionaram aos alunos os conhecimentos necessários (culturais, 

                                                 
7 Adaptado de Lourdes Miquel en “Carabela” N° 45. Ed. S.G.E.L Madrid (1999). 
8 Teoria do autor Edward T. Hall (1976). 
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linguísticos e gramaticais) para desempenhar uma tarefa final: a de produzir um pequeno texto 

contando um mal-entendido cultural (real ou imaginário) que lhes tenha ocorrido, e de que forma 

o resolveram. Finalizada a sequência foi implementado o diário de aprendizagens no qual os 

alunos refletiram sobre as aprendizagens adquiridas seguindo as questões orientadoras. Segue-

se agora exposição dos dados recolhidos, exemplos e breve interpretação dos mesmos no 

Quadro 19. 

Análise do conteúdo dos diários da sequência didática Lo que le pasó a Gúrbez en Guiriland 

Data de registo: 20/05/15 N º de registos recolhidos: 24 em 24 

Questões 
orientadoras 

Unidades de registo Interpretação dos dados 

1. O que 
aprendeste 
nestas aulas? 

”Aprendi que há muitas culturas diferentes das nossas e que é 
muito importante conhecê-las.” (1H) (5H*) (6H*) (11H*) (12H*) 
(14H*) (17H*) 
”Que pode ser constrangedor quando estamos noutro país e não 
conhecemos a cultura.” (8H) 
”A compreender mais os espanhóis.” (20H) 
_”Hábitos e crenças muito diferentes das nossas.” (23H*) (3H) 
(13H*) (15H*) (20H*)  
”Retirei a ideia de respeito pelo outro e pela sua cultura e que 
devemos conhecer a cultura de um país no seu todo.” (22H) 
 
”Só por ter uma cultura diferente, não quer dizer que seja menos 
importante ou mais insignificante.” (4H) (23H*) 
”Que a cultura deve ser respeitada tal como ela é, gostei desta 
aula porque aprendi muitas coisas sobre cultura.” (7H) (10H*) 
(11H*) (16H*) (19H*) (22H*) (24H*) 
”Que devemos respeitar a cultura dos diferentes países.” (4H) 
(13H*) (14H*) (16H*) (17H*) (18H*) (22H*) 

 Consciência da 
importância de conhecer 
novas culturas e de que 
conhecer apenas a língua 
pode não ser suficiente 
 
 
 
 
 
Capacidade para 
entender o outro na sua 
cultura, aceitá-lo e 
respeitá-lo 

2. Quais as ideias 
que mais te 
marcaram? 

”Descobrir coisas novas e que nunca me iam passar pela cabeça 
se não as tivesse aprendido aqui.” (11H) (20H*) 
“O exemplo do mal-entendido com a família da stora.” (2H) 
”Foi que na Suíça cumprimentam-se com quatro beijos e que os 
espanhóis oferecem cigarros aos amigos.” (6H) 

Evidências de 
enriquecimento pessoal 
na aprendizagem da 
diversidade cultural 

”A de aprender novas culturas pode mudar o meu comportamento 
para melhor.” “Saber como agir perante outra cultura. (10H) 
(5H*) (15H*) (24H*) 

Consciência da 
possibilidade de 
mudança de valores, 
crenças e imagens 
quando em contacto com 
outras culturas 

3. Pensas que 
esta aula 
desenvolveu a tua 
capacidade de 
entender o outro 
na sua cultura? 

”Claro que sim. Para entendermos os outros temos que nos 
colocar no lugar dele.” (10H) (12H*) (16H*) (18H*) (19H*) (20H*) 
“Sim, porque é importante compreendermo-nos apesar de sermos 
de culturas diferentes.” (6H) (12H*) (13H*) 
”Sim, pois não há nada como conhecer novas pessoas, culturas e 
experiências para entendermos e respeitarmos.” (22H) 

Desenvolvimento da 
capacidade para se 
colocar no lugar do outro, 
entendê-lo e respeitá-lo. 
Capacidade de abertura 
face ao desconhecido 

”Sim, pois agora tenho mais esclarecimento para evitar mal-
entendidos.” (2H) (3H*) (4H*) (15H*) (21H*) 

Demostração de 
superação de mal-
entendidos 

”Ajudou-me a crescer por dentro para saber respeitar as pessoas 
que nos rodeiam, mesmo que sejam da minha cultura ou de outra 
cultura diferente,” (5H) (17H*) (21H*) 
”A minha capacidade tem vindo a desenvolver mais. Tenho 

Evidências de 
enriquecimento pessoal 
na aprendizagem da 
diversidade cultural 
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aprendido muito. É bom saber que podemos conhecer algo 
diferente da nossa cultura.” (9H) (14H*) 

”Sim, Conseguiu que eu começa-se a gostar de espanhol e a 
querer estra mais atenta. Obrigada por fazer-me respeitar outras 
culturas.” (24H) 
”Sim, e quero aprender mais e mais.” (20H) (18H*) (23H*) 

Disposição em alargar os 
conhecimentos 

*Nestes diários foram encontradas respostas que se assemelham à transcrita. 
Quadro 19 - Unidades de registo dos diários da 4ª sequência didática de espanhol 

Como podemos verificar no Quadro 19, e tal como na sequência didática anterior, os 

alunos revelam atitudes favoráveis ao entendimento e aceitação do outro e das diferenças que o 

caracterizam. Para além disso, é também evidente por parte dos alunos a consciência da 

necessidade de conhecermos a cultura para além da língua na obtenção de uma comunicação 

verdadeiramente eficaz. Outro aspeto positivo a realçar é o facto de alguns alunos admitirem ter 

aprendido a gostar de espanhol e da cultura espanhola e de terem exprimido a vontade em 

alargar os seus conhecimentos. 

3. Fase final 

 

3.1 Descrição da fase final em ambas as turmas 

 

Retomo no Quadro 20 o principal objetivo relacionado com esta fase final, bem como as 

estratégias definidas. 

Fase final 

Objetivo: Avaliar o impacto das estratégias de intervenção na competência intercultural dos alunos. 
Estratégias: _Questionário final de avaliação da experiência. (Anexo 5 e 7) 

_Questionário de autoavaliação de competências interculturais. (Anexo 6) 

Quadro 20 - Objetivos e estratégias da fase final 

Segue-se a avaliação da mesma em ambas as turmas com base nos resultados obtidos 

através do questionário final e do questionário de autoavaliação de competências interculturais. 

3.2 Avaliação da fase final na turma de inglês 

Começo por expor e interpretar os resultados obtidos através do questionário final. Opto 

por fazer a sua análise conclusiva aquando da síntese avaliativa do projeto que se encontrará na 

Secção 4 deste capítulo.  



74 
 

 O questionário final era composto por sete questões, na sua maioria de resposta 

fechada (apenas uma de resposta aberta). Algumas questões que o compõe são comuns às 

colocadas no questionário inicial a fim de possibilitar o cruzamento dos dados obtidos e 

conclusões mais válidas. A primeira questão colocada pretendia aferir a importância que os 

alunos atribuíam à aprendizagem dos diferentes tipos de conteúdo. Os resultados obtidos foram 

bastante uniformes: 90% concordam muito/concordam com a importância da escrita, 94% com 

a importância da oralidade, 95% com a importância da gramática, 90% com a importância de 

aprender a estudar e 100% com a importância das aprendizagens culturais. Estes valores são 

indicadores de ter desenvolvido a consciência da importância dos conteúdos socioculturais a par 

dos conteúdos linguísticos e das competências de comunicação oral e escrita (cf. Anexo 16, 

Gráfico A).  

No sentido de apurar se os alunos detinham uma visão etnocêntrica da relação entre ambas 

as culturas, foi-lhes perguntado o que pensavam sobre a sua cultura e a cultura inglesa e 

também os resultados foram muito encorajadores: 80% dos alunos não concordam/concordam 

pouco que a sua cultura seja mais importante do que a cultura inglesa, 75% concordam 

muito/concordam que reconhecem semelhanças e diferenças entre ambas as culturas e, por 

fim, 100% da turma concorda muito/concorda que é importante conhecer novas culturas, o que 

se contrapõe aos 40% de alunos que haviam concordado com este aspeto no questionário inicial. 

Estes valores são demonstrativos de que a maioria da turma não tende a sobrevalorizar a sua 

cultura face à cultura-alvo e demonstram também que os alunos detêm motivação para 

continuar a desenvolver os seus conhecimentos socioculturais bem como atitudes favoráveis ao 

entendimento do outro (cf. Anexo 16, Gráfico B). 

  A terceira questão remeteu-os, uma vez mais, para uma hipotética viagem a Inglaterra. 

Foi-lhes perguntado que aspetos consideravam importantes dominar para conhecer o destino e o 

porquê da sua resposta. Nos dados recolhidos, 80% dos alunos afirmam ser importante dominar 

quer a língua quer a cultura quando se trata de conhecer o país, contrapondo-se aos 32% 

apurados na mesma questão no questionário inicial (cf. Anexo 16, Gráfico C). Interpretando 

estes dados em conjunto com as justificações que se apresentadam no Quadro 21 que se 

segue, podemos dizer que se desenvolveu nos alunos a consciência da relação intrínseca 

existente entre a língua e a cultura como forma de obter uma comunicação eficaz e evitar mal-

entendidos. 
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Porquê?  
(Resultados agrupados de acordo com a similaridade do conteúdo das respostas dos alunos) 

N° de 
respostas 

Saber falar a língua não chega, é preciso também conhecer os costumes. 5 

É preciso conhecer ambas para não chocar com as pessoas e não haver mal-entendidos. 6 

Conhecendo ambas, podemos entender certos comportamentos e atitudes.  5 

A cultura inclui tudo o que precisamos de saber sobre um país.  4 

Quadro 21 - Representações sobre a importância da língua e da cultura 

No sentido de aferir a existência de estereótipos por parte dos alunos, seguiu-se uma 

questão na qual os alunos selecionaram as afirmações com as quais concordavam. O Gráfico 9 

representa os dados obtidos para cada uma das afirmações dadas: 

 
Gráfico 9 - Representações sobre os ingleses 

Ainda sobre este Gráfico, somando os resultados das afirmações a), b) e c) verificamos 

que 94% dos alunos entendem que a personalidade dos ingleses varia, tal como a da gente do 

seu próprio país, e entendem o seu comportamento adequado tendo em conta a cultura na qual 

se encontram; apenas 6% que concordam com a alínea d), demonstrando a posse de alguns 

estereótipos relacionados com o clima e traços de personalidade dos ingleses. 

Quando questionados sobre os temas abordados nas aulas, como forma de apurar se os 

mesmos os motivaram para a aprendizagem e os sensibilizaram para entender e aceitar o outro 

na sua realidade social, os resultados foram muito animadores. No Gráfico 10 é visível que a 

totalidade da turma concorda muito/concorda que a maioria dos temas abordados foi 

interessante e que contribuiu para alargar os seus conhecimentos socioculturais e para entender 

o comportamento das diferentes pessoas na sua cultura. Por fim, 95% afirmam-se sensibilizados 

no sentido de não julgar os outros e aceitá-los tal como são, com apenas 5% a demonstrarem o 

contrário. 

18% 

47% 

29% 

6% 

a) São muito idênticos aos portugueses em
termos de personalidade

b) Alguns podem parecer-nos prepotentes
e frios, outros simpáticos e interessantes,

como os portugueses.

c) Comportam-se de forma adequada
tendo em conta que se encontram na sua

cultura.

d) Talvez devido ao clima frio, considero-
os pessoas muto reservadas e pouco

calorosas.

4. Assinala as afirmações acerca dos ingleses com as quais concordas. 
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Gráfico 10 - Representações sobre as temáticas  

Deste Gráfico e do Gráfico 11 que se segue, pode ainda concluir-se que, tal como as 

temáticas, também as atividades didáticas e outras ações levadas a cabo durante as aulas 

contribuíram favoravelmente para o desenvolvimento da competência intercultural dos alunos.  

 
Gráfico 11 - Perceções sobre as ações desenvolvidas 

Verifica-se que 100% dos alunos opinam favoravelmente em todas as afirmações 

relativas ao trabalho desenvolvido, nomeadamente que as atividades propostas contribuíram 

para o desenvolvimento da sua competência intercultural, para entenderem as diferenças entre 

ambas as culturas e para respeitarem a diversidade cultural e as diferenças individuais. 

A última questão colocada foi de resposta aberta e incidiu sobre os aspetos positivos e a 

melhorar no desempenho da professora, importantes para reflexão e avaliação do mesmo. 

85% 

70% 

70% 

60% 

15% 

30% 

30% 

35% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

5% 

a) Na sua maioria foram muito
interessantes.

b) Contribuíram para alargar os
conhecimentos que já possuía.

c) Contribuíram para entender o
comportamento das diferentes pessoas

na sua cultura.

d) Sensibilizaram-me no sentido de não
julgar os outros pelas suas diferenças e

aceitá-los tal como são.

5. O que pensas sobre os temas abordados nas nossas aulas: 

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito

75% 

55% 

50% 

55% 

25% 

45% 

50% 

45% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

a) As atividades propostas durante as
aulas foram úteis para desenvolver a

minha competência intercultural.

b) Ao longo das aulas fui preparado para
entender as diferenças entre a minha

cultura e as outras culturas.

c) Sinto que estas aulas  melhoraram a
minha capacidade de comunicação.

d) Com tudo o que aprendi, consigo
respeitar e entender melhor a diversidade

cultural e a diferença individual.

6. Recorda-te do trabalho realizado pela professora... 

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito



77 
 

Alguns aspetos positivos apontados foram a boa capacidade de comunicação e interação com os 

alunos e a utilização de materiais didáticos motivadores. Como aspetos a melhorar foram 

apontados o nervosismo e o pouco recurso à língua materna durante as aulas como forma de 

explicar melhor (cf. Anexo 16, Quadro D). 

Exposto isto, apresentam-se e interpretam-se agora os dados recolhidos através do 

questionário de autoavaliação de competências interculturais. O Gráfico 12 refere-se às 

representações das competências interculturais dos alunos desta turma. 

 
Gráfico 12 - Representações sobre as competências interculturais (Inglês) 

60% 

40% 

35% 

5% 

60% 

20% 

75% 

55% 

40% 

60% 

35% 

55% 

30% 

45% 

50% 

30% 

45% 

60% 

15% 

35% 

60% 

15% 

35% 

45% 

40% 

65% 

35% 

45% 

30% 

45% 

10% 

10% 

5% 

45% 

5% 

20% 

5% 

10% 

15% 

0% 

0% 

10% 

15% 

20% 

5% 

0% 

5% 

0% 

35% 

0% 

0% 

5% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

10% 

5% 

0% 

1.       Esforço-me por conhecer a cultura inglesa.

2.       Gosto de refletir sobre as diferenças entre a
minha própria cultura e a cultura inglesa.

3.       Agora consigo pôr-me no lugar do outro para ver
o mundo desde a sua preceptiva e poder entendê-lo.

4.       Tendo a criticar a forma como os ingleses fazem
as coisas.

5.       Vejo os comportamentos sociais e culturais dos
ingleses como normais para o seu contexto cultural.

6.       Alguns dos meus valores, crenças e imagens
podem mudar em contacto com outras culturas.

7.       As diferenças culturais enriquecem.

8.       Tratar de aspetos culturais nas aulas permite-me
aprender como atuam os outros.

9.       Conhecer uma língua pode não ser suficiente
para entender as pessoas que a falam.

10.    Gosto de saber como devo atuar perante pessoas
de culturas diferentes da minha.

11.    Ao fazer comparações dou-me conta das
semelhanças e diferenças entre a minha cultura e a…

12.    Aceito que possa existir mais que uma maneira
de se comportar.

13.    Mostro abertura frente ao desconhecido.

14.    Esforço-me para ir mais além dos estereótipos.

15.    Desejo superar os mal-entendidos que os
estereótipos podem provocar.

Questionário de competências interculturais da turma de inglês 

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito
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Numa análise geral do Gráfico, e focando a atenção nas barras de cor azul e vermelha 

(concordância), registam-se valores muito positivos para todas as afirmações colocadas, que 

interpreto como indicadores favoráveis ao desenvolvimento da competência intercultural. De 

destacar que 95% dos alunos afirmam entender o comportamento dos ingleses como normal 

dado o seu contexto cultural (afirmação 5), 90% admitem que as diferenças culturais enriquecem 

(afirmação 7) e 75% mostram abertura frente ao desconhecido (afirmação 13). Este questionário 

procurou também aferir algumas das atitudes favoráveis ao desenvolvimento desta competência 

nos alunos. No Gráfico 13 verificam-se resultados positivos, sendo que a totalidade das 

respostas indicia atitudes de tolerância, vontade de expandir os conhecimentos culturais de 

forma autónoma e abertura ao entendimento da diversidade cultural. 

.  
Gráfico 13 - Indicadores de atitudes (Inglês) 

Outro indicador que se procurou obter com este questionário relacionou-se com algumas 

das destrezas dos alunos necessárias à interculturalidade. O Gráfico 14 revela os dados 

recolhidos. 

 
Gráfico 14 - Indicadores de destrezas (Inglês) 
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50% 

60% 

50% 

50% 

40% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

16. Estou dispost@ a procurar informação
sobre a outra cultura.

17. Esforço-me por ser tolerante com
gente de outras culturas.

18. Estou dispost@ a lidar com a
diversidade cultural e entender as

diferenças.

Indicadores de atitudes 

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito

20% 

75% 

35% 

60% 

25% 

50% 

20% 

0% 

15% 

0% 

0% 

0% 

19. Identifico aspetos visíveis e não
visíveis da outra cultura.

20. Tenho consciência de que é
necessário adaptar-me à outra cultura

de forma a evitar choques culturais.

21. Utilizo estratégias que me permitem
saber mais sobre a outra cultura.

Indicadores de destrezas 

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito
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Como se pode observar, 80% dos alunos concordam que são capazes de identificar 

aspetos visíveis e não visíveis da outra cultura, 100% concordam ter desenvolvido a consciência 

de que é necessário adaptar-se à nova cultura para evitar choques e mal-entendidos, e por fim, 

85% concordam ser capazes de utilizar estratégias que lhes permitem conhecer mais sobre a 

cultura alheia. Também estes dados se revelam positivos no desenvolvimento da competência 

intercultural dos alunos. Finalmente, o Gráfico 15 refere-se a alguns indicadores de 

conhecimentos interculturais dos alunos. Uma vez mais verifica-se que quase 100% dos alunos 

concordam muito/concordam com o enriquecimento da sua bagagem cultural quando em 

contacto com outras culturas (valorização das aprendizagens culturais) e consideram já possuir 

conhecimentos básicos sobre os aspetos culturais da língua em estudo.  

 
Gráfico 15 - Indicadores de conhecimento (Inglês) 

 

3.3 Avaliação da fase final na turma de espanhol 

 

Segue-se a exposição e a interpretação dos resultados obtidos através dos dois 

instrumentos para a turma de espanhol. De igual modo procederei à sua análise conclusiva 

aquando da síntese avaliativa do projeto, que será feita na Secção 4 deste capítulo.  

Este questionário foi composto por 8 questões, na sua maioria de resposta fechada 

(apenas uma de resposta aberta). Algumas questões são comuns ao questionário inicial a fim de 

possibilitar o cruzamento dos dados obtidos e conclusões mais válidas. A primeira questão 

65% 

45% 

25% 

35% 

55% 

70% 

0% 

0% 

5% 

0% 

0% 

0% 

22. Reconheço que aprendo coisas novas em
situações de contacto com a outra cultura.

23. Sei que os membros de outras culturas
se comunicam e comportam de maneira

diferente da minha.

24. Tenho conhecimentos básicos sobre os
valores, práticas culturais e costumes da

outra cultura.

Indicadores de conhecimentos 

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito
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colocada pretendia aferir a importância que os alunos atribuíam à aprendizagem dos diferentes 

tipos de conteúdos nas aulas e também esta turma apresentou resultados muito satisfatórios. Os 

mais valorizados foram a oralidade com 100% a concordarem muito/concordarem com a sua 

importância, seguindo-se as aprendizagens culturais com 96%. A escrita e a gramática obtiveram 

resposta de 87% dos inquiridos e finalmente aprender a estudar com 75% (cf. Anexo 17, Gráfico 

E). 

No sentido de apurar se os alunos detinham uma visão etnocêntrica da relação entre ambas 

as culturas, também nesta turma foi perguntado aos alunos o que pensavam sobre a sua cultura 

e a cultura espanhola, e os resultados foram também muito alentadores: 83% dos alunos 

concordam muito/concordam que a sua cultura é tão importante quanto a cultura espanhola, 

100% concordam muito/concordam que respeitam as diferenças culturais existentes entre 

ambas e, por fim, 92% concordam muito/concordam que é importante conhecer novas culturas, 

contrapondo-se aos 52% de alunos que concordaram com este aspeto no questionário inicial. 

Estes valores são demonstrativos de que a maioria da turma não tende a sobrevalorizar a sua 

cultura face à cultura-alvo e demonstram também que os alunos detêm motivação para 

continuar a desenvolver dos seus conhecimentos socioculturais bem como atitudes favoráveis ao 

entendimento do outro (cf. Anexo 17, Gráfico F). 

  A terceira questão remeteu novamente para uma hipotética viagem a Espanha. Foi 

perguntado aos alunos que aspetos consideravam importante dominar para conhecer o destino e 

o porquê da sua resposta. Os dados recolhidos apontam para 79% dos alunos a afirmarem ser 

importante dominar quer a língua quer a cultura quando se trata de conhecer o país, 

contrapondo-se ao resultado de 46% apurado na mesma questão no questionário inicial (cf. 

Anexo 17, Gráfico G). Interpretando estes dados em conjunto com as justificações apresentadas 

no Quadro 20, podemos dizer que os resultados indiciam que os alunos desenvolveram a 

consciência da relação intrínseca existente entre a língua e a cultura do país em estudo como 

forma de obter uma comunicação eficaz e evitar mal-entendidos. 

Porquê?  
(Resultados agrupados de acordo com a similaridade do conteúdo das respostas dos alunos) 

N° de 
respostas: 

Para socializar com os habitantes de Espanha/integrarmo-nos no seu meio 7 

Comunicar sem mal-entendidos e/ou desentendimentos 9 

Conhecer um país exige conhecer a língua e a cultura 5 

Sem resposta     5 

Quadro 22 - Representações sobre a importância da língua e da cultura 
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No sentido de aferir a existência de estereótipos por parte dos alunos, seguiu-se uma 

questão na qual os alunos assinalaram as afirmações com as quais concordavam. O Gráfico 16 

apresenta os dados obtidos em cada uma das afirmações. 

 
Gráfico 16 - Representações sobre os espanhóis 

Neste Gráfico verificamos que 71% dos alunos concordam muito/concordam que os 

espanhóis se comportam adequadamente tendo em conta a sua própria cultura e 100% 

consideram que a sua personalidade varia, tal como a gente do seu próprio país. Ainda, 75% dos 

alunos afirmam que os espanhóis possuem uma personalidade diferente da dos portugueses. 

Estes resultados indicam que grande parte dos alunos reconhece as diferenças entre ambos os 

povos, considerando-as normais tendo em conta o contexto cultural em que se encontram 

inseridos.  

 Foi colocada uma outra questão que se prendia com a identificação dos obstáculos que 

dificultavam a sua participação nas aulas. Verificou-se que quer as atividades quer as temáticas 

abordadas foram do agrado de 79% dos alunos (contrapondo-se a resultados iniciais de 32% e 

42% respetivamente), sendo que as causas da dificuldade de participação mais apontadas foram 

a vergonha de falar espanhol perante os colegas com (46%, contrapondo-se com 50% nos 

resultados iniciais) e o pouco conhecimento sobre os temas abordados (54%) (cf. Anexo 17, 

Gráfico H). 

 Relativamente às temáticas abordadas nas aulas, no Gráfico 17 verificamos que 96% 

dos alunos concordam que a maioria dos temas foi interessante, 96% concordam que 
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Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito



82 
 

contribuíram para alargar os seus conhecimentos socioculturais e para entender o 

comportamento das diferentes pessoas na sua cultura, e por fim, 100% concordam que 

contribuíram para entender as diferenças e semelhanças entre ambas as culturas. Uma vez 

mais registam-se resultados muito animadores. 

 
Gráfico 17 - Representações sobre as temáticas 

Deste Gráfico e do Gráfico 18 que se segue pode ainda concluir-se que, tal como as 

temáticas, as atividades didáticas e outras ações levadas a cabo contribuíram favoravelmente 

para a sua motivação e desenvolvimento da competência intercultural dos alunos.  

 
Gráfico 18 - Perceções sobre as ações desenvolvidas 
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Verifica-se aqui que a maioria dos alunos opina favoravelmente em todas as afirmações 

relativas ao trabalho desenvolvido, sendo que 96% concordam que as atividades propostas 

contribuíram para o desenvolvimento da sua competência intercultural e que foram preparados 

de forma eficaz para entender as diferenças entre ambas as culturas. Ainda, 88% concordam ter 

melhorado da sua capacidade de comunicação e, finalmente, um dado muito positivo revela que 

92% concordam ter fomentado o respeito pela diversidade cultural e diferença individual. 

Também aqui a última questão colocada foi de resposta aberta, incidindo sobre os 

aspetos positivos e a melhorar no desempenho da professora, importantes para reflexão e 

avaliação do mesmo. Similarmente à turma de inglês, alguns aspetos positivos apontados foram 

a boa capacidade comunicativa e de interação com os alunos, o empenho e o recurso a 

materiais didáticos motivadores e alternativos. Como aspetos a melhorar foram referidos a 

“pressa” em conseguir todas as atividades resolvidas durante o tempo de aula e o excesso de 

tolerância perante situações de comportamentos menos favoráveis por parte dos alunos (cf. 

Anexo 17, Quadro I).  

Exposto isto, segue-se a interpretação dos dados recolhidos através do questionário de 

autoavaliação de competências interculturais. Numa análise geral do Gráfico 19 que se encontra 

de seguida, e focando a atenção para as barras de cor azul e vermelha (concordância), registam-

se valores muito positivos para todas as afirmações, o que interpreto como indicadores 

favoráveis ao desenvolvimento da competência intercultural dos alunos. De destacar que 92% 

dos alunos concordam que entendem o comportamento dos espanhóis como normais dado o 

seu contexto cultural e os mesmos 92% admitem que gostam de refletir sobre as diferenças 

entre ambas as culturas (afirmações 5 e 2). Na questão 7 observamos que 88% dos alunos 

admitem que as diferenças culturais enriquecem, demonstrando assim que valorizaram as 

aprendizagens desenvolvidas e capacidade para entender as experiências interculturais como 

algo positivo. Finalmente, na questão 13 obteve-se 96% dos alunos a admitirem possuir abertura 

frente ao desconhecido, contrapondo com os 70% obtidos na mesma questão no questionário 

intermédio. 
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Gráfico 19 - Representações sobre as competências interculturais (Espanhol) 

Outra componente do questionário pretendia aferir algumas das atitudes interculturais 

dos alunos. No Gráfico 20 são também observáveis resultados muito favoráveis ao 

desenvolvimento da competência intercultural.  
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Gráfico 20 - Indicadores de atitudes (Espanhol) 

Analisando as barras vermelhas e azuis (de concordância) verificamos a obtenção de 

dados muito positivos no que refere a indicadores de algumas das atitudes favoráveis ao 

desenvolvimento da competência intercultural. Concluímos que a quase totalidade dos alunos 

demostra tolerância (92%), vontade de expandir os seus conhecimentos culturais (96%) e 

abertura no que concerne a lidar e entender a diversidade cultural (88%).  

O Gráfico 21 refere-se ainda aos indicadores de algumas das destrezas necessárias à 

interculturalidade. Nele podemos verificar que 88% dos alunos concordam que são capazes de 

identificar aspetos visíveis e não visíveis da outra cultura, 92% concordam ter desenvolvido a 

consciência de que é necessário adaptar-se à nova cultura para evitar choques e mal-entendidos, 

e por fim, 92% concordam que são capazes de utilizar estratégias que lhes permitem conhecer 

mais sobre a cultura alheia. 

 
Gráfico 21 - Indicadores de atitudes (Espanhol) 
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Por fim, o Gráfico 22 refere-se a alguns indicadores de conhecimentos interculturais dos 

alunos da turma de Espanhol. Verificamos que 96% concordam com o enriquecimento da sua 

bagagem cultural quando em contacto com outras culturas (valorização das aprendizagens 

culturais) e consideram já possuir conhecimentos básicos sobre aspetos culturais da língua em 

estudo. 

 
Gráfico 22 - Indicadores de conhecimentos (Espanhol) 

 

4. Síntese avaliativa do projeto 

 

 Como foi possível verificar, ao longo de toda a intervenção fui recolhendo dados para a 

avaliação do projeto. Nesta secção efetuarei uma síntese da mesma apoiada nos dados 

recolhidos através dos questionários iniciais e finais, nos questionários de autoavaliação de 

competências interculturais e, ainda, nos diários de aprendizagem intercultural. 
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Na fase de diagnóstico foram identificadas algumas áreas que careciam de intervenção, 

nomeadamente o desenvolvimento da consciência da relação intrínseca entre a língua que se 

aprende e a cultura e, por conseguinte, a valorização dos conteúdos culturais a par dos 
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conhecimento de uma cultura, sendo que depois da intervenção 100% dos alunos afirmaram ser 

importantes os conteúdos socioculturais na obtenção de uma aprendizagem efetiva. Cruzando 

estes dados com os obtidos no questionário de autoavaliação de competências interculturais 

(Gráfico 12), verificamos que aí 85% dos alunos consideram que conhecer apenas a língua pode 

não ser suficiente para entender as pessoas que a falam. Estes valores são indicativos de ter 

desenvolvido nos alunos a consciência da relação intrínseca entre a cultura e a língua que se 

estuda, tal como proposto nos objetivos deste projeto. 

 Outro aspeto diagnosticado foi a necessidade de desenvolver nos alunos capacidades 

de comparação e interpretação entre a cultura de origem e a cultura-alvo de forma a poderem 

compreender e lidar com a diferença e orientá-los na descoberta do Eu para entender o Outro. 

Assim, relativamente às suas representações iniciais da sua cultura e da cultura inglesa, 24% 

dos alunos concordavam reconhecer as semelhanças e diferenças entre ambas, ao passo que 

75% afirmam o mesmo no questionário final. Este aumento significativo poderá ser indicador de 

ter desenvolvido nos alunos conhecimentos culturais de ambas as culturas e de que as 

atividades de comparação e reflexão entre culturas promovidas e enunciadas ao longo da Secção 

2 deste capítulo permitiram desconstruir uma visão etnocêntrica da relação entre as duas, sendo 

esta característica essencial ao desenvolvimento de atitudes de respeito, entendimento e 

aceitação mútua.  

 Outra estratégia de ação delineada para este projeto após a fase de diagnóstico prendeu-

se com a promoção de atividades possibilitadoras e motivadoras para o desenvolvimento da 

competência intercultural dos alunos. Quando questionados sobre os temas abordados nas aulas 

verifica-se no Gráfico 10 que foram do agrado de 100% da turma, e ainda que estes contribuíram 

para entender o comportamento das diferenças entre as pessoas na sua cultura. De referir ainda 

que 95% afirmam que os temas os sensibilizaram no sentido de não julgar os outros pelas suas 

diferenças e aceitá-los tal como são, indicando assim ter desenvolvido sentimentos de empatia, 

essencial à aquisição desta competência. Também no que se refere ao trabalho desenvolvido 

pela professora, verificámos no Gráfico 11 que 100% concordam que este foi útil no sentido de 

desenvolver a sua competência intercultural e que foram preparados de modo eficaz para 

entender as diferenças entre ambas as culturas, melhorando a sua capacidade de comunicação 

e respeito pela diversidade cultural e diferença individual, sendo este outro aspeto presente nos 

objetivos do projeto. 
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Avaliando agora os dados recolhidos nos diários de aprendizagem e no questionário de 

autoavaliação de competências interculturais, também esses evidenciam a presença de alguns 

dos aspetos abarcados pela competência intercultural, bem como a capacidade de reflexão 

sobre as temáticas abordadas. Quando analisada a questão 3 do Gráfico 12, verificamos que 

95% dos alunos afirmam que agora conseguem colocar-se no lugar do outro para ver o mundo 

desde a sua perspetiva e poder entendê-lo. Esta ideia também se encontra patente nos diários: 

 
Figura 2 - Excerto do diário 12A 

Voltando agora a atenção para a questão 12 do mesmo Gráfico, verificamos que 90% 

dos alunos concordam que existe mais do que uma maneira de se comportar, indicando assim 

abertura e aceitação face ao diferente e desconhecido. De igual modo nos diários encontramos 

esta evidência. Segue-se a Figura 2 que mostra um excerto do registo de um aluno que reflete 

sobre as diferenças individuais e conclui que apesar delas somos todos iguais. 

 
Figura 3 - Excerto do diário 14A 

Ainda no mesmo Gráfico, na questão 15, 95% afirmam desejar superar os mal-

entendidos que os estereótipos podem causar, o que no meu entender torna evidente a 

capacidade de atuação perante situações de conflito ou mal-entendido e desenvolvimento da 

competência pragmática. Também nos diários podemos encontrar esta ideia: 
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Figura 4 - Excerto do diário 3A 

Para avaliar em que medida as aprendizagens adquiridas com recurso aos aspetos 

culturais lhes permitiram refletir e entender a maneira como atuam os outros, verificamos 

através da questão 8 que 90% dos alunos afirmam terem sido eficazes. Uma vez mais apresento 

um excerto de um registo do diário de aprendizagem de um aluno: 

 
Figura 5 - Excerto do diário 1B 

Focando agora a questão 11, verifica-se que 100% dos alunos concordam que ao fazer 

comparações entre culturas se dão conta das semelhanças e diferenças entre elas. Concluo que 

as atividades de análise, comparação e reflexão entre culturas surtiram o efeito desejado. Segue-

se o exemplo de um registo no diário de aprendizagem onde se torna evidente esta reflexão: 

 
Figura 6 - Excerto do diário 12C 

 No cerne do projeto encontrava-se ainda a capacidade do aluno refletir e conhecer-se a 

si próprio. Foram várias as evidências recolhidas ao longo dos 78 diários desta turma. Mostro o 

excerto de um registo no diário de um aluno que, após ter desenvolvido conhecimentos gerais 

sobre a temática Shopaholic, reflete sobre si e sobre a sua personalidade: 
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Figura 7 - Excerto do diário 2D 

 Para terminar a avaliação desta turma, e ainda no que concerne ao questionário de 

autoavaliação de competências, resta ainda referir os resultados obtidos no que diz respeito aos 

indicadores de atitudes, destrezas e conhecimentos, muitos deles também presentes nos 

diários. A nível de atitudes verificamos através do Gráfico 13 que 100% dos alunos demonstram 

tolerância, vontade de expandir os seus conhecimentos culturais e abertura face a conhecer e 

entender a diversidade cultural. No meu entender estes são indicadores de ter desenvolvido nos 

alunos a competência geral de savoir-être, essencial à competência intercultural. A nível de 

indicadores de destrezas (savior-faire), verificamos no Gráfico 14 que 80% dos alunos afirmam 

serem capazes de identificar aspetos visíveis e não visíveis da outra cultura, 100% dizem 

também ter desenvolvido a consciência de que é necessário adaptar-se à nova cultura para 

evitar choque e mal-entendidos e, por último, 85% indicam serem capazes de utilizar estratégias 

que lhes permitem conhecer mais sobre a cultura alheia (savoir-apprendre). Ainda, a nível de 

indicadores de conhecimentos (savoir), o Gráfico 15 indica que 100% dos alunos afirmam 

reconhecer que aprendem coisas novas em situações de contacto com a outra cultura e que 

sabem que os membros das outras culturas se comunicam e comportam de maneira diferente 

da sua. Finalmente, 95% dos alunos afirmam possuir conhecimentos básicos sobre os valores, 

práticas culturais e costumes da outra cultura, muitas delas abordadas nas aulas lecionadas. 

 

4.2 Turma de espanhol  

 

Seguindo a mesma ordem de ideias, procedo à síntese avaliativa na turma de espanhol. 

Com a aplicação do questionário inicial aferiu-se que 25% dos alunos concordavam muito que os 

conteúdos socioculturais são importantes na aprendizagem da língua espanhola, contrapondo-se 
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71% que afirmaram o mesmo no questionário final. Cruzando estes dados com os obtidos no 

questionário de autoavaliação final expostos no Gráfico 19, verifica-se que 79% dos alunos 

consideram que conhecer uma língua pode não ser suficiente para entender as pessoas que a 

falam. Atendendo a estes valores, considero ter desenvolvido também nesta na turma a 

consciência da relação intrínseca entre a cultura e a língua que se estuda, tal como proposto nos 

objetivos do projeto.  

No que respeita a verificar o possível desenvolvimento na capacidades dos alunos 

reconhecerem semelhanças e diferenças de aspetos culturais entre ambas as culturas, 

inicialmente 35% dos alunos responderam afirmativamente contrapondo com 75% após a 

intervenção. Também no Gráfico 19, sobre as representações das competências interculturais, 

verificamos que 60% dos alunos concordam que respeitam essas as diferenças e 83% discordam 

que a sua cultura seja mais importante que a espanhola. Tal como na turma de inglês, também 

estes valores poderão ser indicadores do desenvolvimento de conhecimentos culturais de ambas 

as culturas e de que as atividades de comparação e reflexão entre culturas promovidas e 

enunciadas ao longo da Secção 2 deste capítulo permitiram orientá-los na descoberta do Eu para 

entender o Outro, desconstruindo uma possível visão etnocêntrica da relação entre as duas, 

sendo esta característica essencial ao desenvolvimento de atitudes de respeito, entendimento e 

aceitação mútua.  

Procurou-se ainda aferir junto dos alunos em que medida os temas abordados e as 

atividades promovidas foram possibilitadoras e motivadoras para o desenvolvimento da 

competência intercultural dos alunos. Verifica-se no Gráfico 17 que foram do agrado de 96% da 

turma e que contribuíram para alargar os conhecimentos que já possuíam. Ainda, de acordo 

com 94% dos alunos contribuíram para entender o comportamento dos espanhóis na sua cultura 

e 100% concordam que contribuíram para entender as diferenças entre ambas as culturas, 

indicando assim ter desenvolvido sentimentos de reconhecimento, tolerância e aceitação da 

diversidade cultural, essenciais à aquisição desta competência. Também no que refere ao 

trabalho desenvolvido pela professora, verificámos no Gráfico 18 que as atividades desenvolvidas 

nas aulas foram úteis no sentido de desenvolver a competência intercultural dos estudantes, 

com cerca de 95% a concordarem que foram preparados de modo eficaz para entender e 

respeitar as diferenças entre ambas as culturas e 88% a considerarem melhoradas as suas 
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capacidades de comunicação e respeito pela diversidade cultural e diferença individual, sendo 

este outro aspeto presente nos objetivos do projeto. 

Cruzando agora os dados recolhidos através dos diários de aprendizagem com os dados 

do questionário de autoavaliação de competências interculturais, igualmente se conclui que os 

alunos desenvolveram alguns dos aspetos abarcados pela competência intercultural bem como a 

capacidade de reflexão sobre as temáticas abordadas. Quando analisada a questão 1 do 

questionário de autoavaliação intermédio (Gráfico 8) e final (Gráfico 19), verificamos uma 

descida de 44% de alunos a concordar pouco que se esforça por conhecer a cultura espanhola, 

o que revela uma motivação melhorada. A reforçar esta conclusão, encontramos nos registos 

dos diários evidências deste aspeto, por exemplo: 

 
Figura 8 - Excerto do diário 3E 

Voltando agora a atenção para a questão 3 do Gráfico 19, 96% dos alunos concordam 

que agora se conseguem colocar no lugar do outro para ver o mundo desde a sua perspetiva e 

poder entendê-lo, o que a meu ver indica terem desenvolvido sentimentos de empatia. De igual 

modo, nos diários encontramos evidências desse aspeto: 

 
Figura 9 - Excerto do diário 10H 

Focando agora a questão 6 do mesmo Gráfico, verifica-se que 92% dos alunos admitem 

que alguns dos seus valores, crenças e imagens podem mudar em contacto com outras 
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culturas, o que entendo como sendo indicador de abertura ao intercâmbio e transformação 

pessoal. Nesse sentido, mostro o exemplo de um registo de um aluno no diário: 

 
Figura 10 - Excerto do diário 4G 

Para avaliar em que medida os alunos consideram que as diferenças culturais 

enriquecem, verificamos na questão 7 que 88% dos alunos afirmam concordar com essa 

afirmação, o que parece indicar que a grande maioria da turma entendeu a experiência de 

contacto com outras culturas como algo positivo. Uma vez mais apresento um excerto de um 

registo do diário de aprendizagem de um aluno com esta evidência: 

 
Figura 11 - Excerto do diário 5H 

Analisando agora a questão 15, verifica-se que 92% dos alunos afirmam desejar superar 

os mal-entendidos que os estereótipos podem causar, contrapondo-se ao resultado de 52% 

obtido na mesma questão no questionário intermédio de autoavaliação (indicando assim um 

aumento de 40%). No meu entender, este valor torna evidente também a capacidade de atuação 

perante situações de conflito ou mal-entendido. Também nos diários podemos encontrar esta 

ideia: 
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Figura 12 - Excerto do diário 2H 

 Tal como referi na avaliação da turma de inglês, no foco do projeto encontra-se ainda a 

capacidade do aluno refletir e conhecer-se a si próprio. Foram várias as evidências recolhidas ao 

longo dos 95 diários desta turma. Mostro um excerto de um registo do diário de um aluno que 

para além de refletir sobre o tema da aula, reflete sobre o seu comportamento e forma de estar 

nas aulas de espanhol: 

 
Figura 13 - Excerto do diário 24H 

 Para terminar a avaliação desta turma, e ainda no que concerne ao questionário de 

autoavaliação de competências final, resta ainda referir os resultados obtidos nos indicadores de 

atitudes, destrezas e conhecimentos. A nível de atitudes verificamos através do Gráfico 20 que 

92% dos alunos afirmam possuir tolerância com gente de outras culturas, 96% expressam 

vontade de expandir os seus conhecimentos culturais de forma autónoma e 88% admitem ter 

abertura para conhecer e entender a diversidade cultural. No meu entender, estes são 

indicadores de os alunos terem desenvolvido a competência geral de savoir-être, que é uma das 

competências previstas na competência intercultural. A nível de indicadores de destrezas (savoir-

faire), verificamos no Gráfico 21 que 88% dos alunos concordam que são capazes de identificar 

aspetos visíveis e não visíveis da outra cultura e 92% indicam ter desenvolvido a consciência de 

que é necessário adaptar-se à nova cultura para evitar choques e mal-entendidos, e que são 
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capazes de utilizar estratégias que lhes permitem conhecer mais sobre a cultura alheia (savoir-

apprendre). Finalmente, a nível de indicadores de conhecimentos (savoir) o Gráfico 22 

demonstra ter desenvolvido esta componente nos alunos: 96% dos alunos afirmam reconhecer 

que aprendem coisas novas em situações de contacto com a oura cultura, a consciência de que 

os membros das outras culturas se comunicam e comportam de maneira diferente da sua e, 

ainda, que possuem conhecimentos básicos sobre os valores, práticas culturais e costumes da 

outra cultura, muitas delas abordadas nas aulas lecionadas. A leitura integral de registo no diário 

de aprendizagem de um aluno vai ao encontro desta conclusão. 

 
Figura 14 - Excerto do diário 23H (frente) 
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Figura 15 - Excerto do diário 23H (verso) 

 

4.3 Conclusões sobre a avaliação do projeto 

 

 Face ao exposto ao longo desta secção, e à luz dos pressupostos teóricos defendidos no 

Capítulo I, concluo que os objetivos delineados para o Plano de Intervenção foram atingidos de 

forma muito satisfatória. Verificada a necessidade de promover junto dos alunos a consciência 

de que para se dominar de forma integral a língua em estudo é necessário conhecer e entender 

o seu contexto cultural, entendo que as estratégias delineadas e as atividades executadas a 

partir dos conteúdos socioculturais não só conduziram ao desenvolvimento das componentes 

abarcadas pela competência intercultural, como também permitiram abordar de forma integrada 

os diferentes conteúdos. Concluo ainda que, no que respeita à motivação para a aprendizagem, 

os alunos corresponderam aos níveis desejados, e que quando isso não se confirmou de 

imediato fui capaz de recorrer a estratégias e ações que me encaminharam numa direção mais 

assertiva. Da mesma forma, e tendo como ponto central o tema e título do projeto, os alunos 

foram conduzidos numa viagem de descoberta sobre si mesmos, procurando assim desenvolver 

a sua capacidade para entender o “outro” na sua cultura partindo de uma perspetiva de 

igualdade. A aplicação de princípios interculturais é evidente ao longo de todas as sequências 

didáticas executadas, pois favoreceu-se a reflexão dos alunos sobre a sua conduta cultural 

através de tarefas que possibilitaram também o contraste entre culturas. Para este aspeto muito 

contribuíram os diários de aprendizagem, enquanto instrumento de reflexão e consciencialização 

das aprendizagens adquiridas, resultando posteriormente no desenvolvimento de sentimentos de 

empatia, tolerância e respeito pelo diferente. Os resultados indicam que todo o trabalho 

desenvolvido permitiu alcançar algumas dos elementos propostos por Byram, Gribkova e Starley 

(2002), nomeadamente a aquisição de conhecimentos factuais da sua própria cultura e da 
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cultura-alvo (savoir), a curiosidade e vontade de expandir os conhecimentos que já possui sobre 

a cultura alheia (savoir-apprendre) e as atitudes de respeito, abertura e empatia pela cultura 

alheia (savoir-être), mas também, embora em menor grau, a capacidade para detetar aspetos 

visíveis e não visíveis da outra cultura e adaptar-se a eles recorrendo a estratégias que permitam 

atuar em situações de conflito e mal-entendidos (savoir-faire e competência pragmática). 

Concluo que recorrer a estratégias de reflexão sobre situações problemáticas e também à 

comparação entre culturas ajudou o aluno a compreender e a lidar com a diferença, 

desenvolvendo em simultâneo capacidades de comparação, interpretação e descentralização tão 

importantes ao desenvolvimento desta competência.  

 Tal como já referido, desenvolver a competência intercultural não é tarefa fácil e este é 

um processo que se vai desenvolvendo ao longo da vida. Neste sentido, posso concluir também 

que foi desenvolvido um trabalho de consciencialização dos alunos sobre valores, práticas 

culturais e costumes da sua cultura e da cultura-alvo, sendo já um boa bagagem para 

prosseguirem no seu trajeto, seja ele a nível pessoal, académico ou profissional. Resta referir 

que, de um modo geral, considero a minha intervenção bem-sucedida, consciente de que ainda 

existe muito trabalho a fazer e de que este é apenas um contributo num tópico tão complexo, 

mas que deve ser valorizado. Com pequenos passos, professores e alunos atingem longos 

caminhos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vivemos atualmente num mundo pautado pela globalidade e pela crescente mobilidade 

social, e este facto exige que estabeleçamos regularmente intercâmbios com pessoas de 

diferentes contextos linguísticos e culturais. Com isto, surge também a necessidade de nos 

preparamos para comunicar de forma eficaz, em clima de igualdade, respeito e tolerância pela 

diferença, sendo que a escola representa um espaço potencialmente favorável ao 

estabelecimento de diálogos interculturais e de compreensão do “eu” e do “outro”. As aulas de 

língua estrangeira são um bom exemplo disso, pois cabe ao professor que as ensina a 

responsabilidade de dotar os seus alunos de competências linguísticas e culturais que 

contribuam para se entenderem melhor e entenderem melhor o outro na sua cultura através 

daquilo que eles próprios são. Este foi o desafio ao qual me propus: desenvolver a competência 

intercultural na aula de língua estrangeira, convidando o aluno a redescobrir-se e a estabelecer 

contacto com mundos diferentes do seu, a compará-los e refletir sobre eles, numa tentativa de 

desenvolver a consciência da sua própria identidade e das características que a definem. 

Durante a fase de diagnóstico, compreendi a pertinência deste projeto nos contextos em 

que foi implementado, pois apercebi-me de que os conteúdos socioculturais das disciplinas, 

quando comparados com os linguístico-comunicativos, não eram muito valorizados pelos alunos, 

e na turma de espanhol senti inicialmente alguma resistência à sua abordagem. Identifiquei 

ainda que o nível de atitude e respeito face à cultura e língua estrangeiras e face ao “outro” na 

sua cultura seriam também aspetos a melhorar. Considero agora que este projeto foi uma mais-

valia quer para mim, quer para os alunos, pois verificou-se pelos dados recolhidos para avaliação 

do mesmo que consegui desenvolver neles alguns dos conhecimentos, atitudes e capacidades 

que integram a competência intercultural. Contudo, foram encontrados alguns obstáculos que fui 

referindo ao longo deste relatório, sendo que o maior se prendeu com a aplicação dos diários de 

aprendizagem intercultural. Como referi anteriormente no Capítulo I, este instrumento traz 

muitas vantagens tanto para o professor quanto para o aluno, mas apresenta também alguns 

inconvenientes, nomeadamente: sendo subjetivos, o tratamento dos dados recolhidos torna-se 

difícil; o seu uso na sala de aula implica despender de algum tempo da mesma (recordo que o 

tempo de aula era de 45 minutos), e a motivação e disposição dos alunos difere de dia para dia 

e, como tal, pode influenciar o empenho na tarefa e o conteúdo dos registos. Dado que esta 

experiência se concentrou num curto período de tempo, considero que o seu uso foi intensivo, 
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chegando até mesmo a revelar-se em algumas ocasiões como uma atividade pouco motivadora. 

Aliás, recordo-me que foram algumas as vezes que ouvi os alunos comentar “Outra vez diário?”. 

No entanto, e levando em conta esta experiência, considero-o um instrumento muito útil e 

interessante, tendo-se revelado uma boa fonte de informação não só sobre a competência 

intercultural mas também sobre aspetos psicológicos dos alunos, o que contribuiu para um 

melhor conhecimento das turmas. Para além disso, ler o que escreveram sobre as suas 

aprendizagens e sentimentos foi para mim muito enriquecedor e conduziu-me a várias reflexões 

ao longo da minha prática.  

Perante esta experiência e a importância conferida à competência comunicativa 

intercultural no campo da didática das línguas e nas políticas linguísticas europeias, penso ser 

importante que os professores criem instrumentos de desenvolvimento e avaliação da 

competência intercultural, contudo mais simples e de fácil aplicação no decorrer das suas aulas. 

Sabendo que, no que concerne à avaliação, existem já várias propostas desenvolvidas para este 

efeito, julgo que, em termos práticos, a sua aplicação se torna complicada e demorada. 

Tomemos como exemplo o modelo de Fantini (2000) composto por 90 itens, o modelo de Chen 

e Starosta (2000) composto por 24 questões ou o Modelo de Bennett (1993) composto por 44 

items. 

No que respeita a limitações da aplicação do projeto, o tempo de duração do mesmo foi 

a principal, senão a única. Tendo em conta que o desenvolvimento da competência intercultural 

é um processo complexo e continuado, o período de estágio é reduzido para tudo o que se 

poderia ter feito. Com todo o trabalho desenvolvido foram alcançados alguns resultados, 

contudo, tendo em conta que os estereótipos se encontram na pessoa e não apenas nas aulas 

de língua estrangeira, urge dar espaço às práticas interculturais de forma mais sistemática e 

continuada no currículo, permitindo que cheguem aos alunos através de várias disciplinas e de 

forma articulada. 

Para terminar, aludo ao facto deste projeto ter tido em mim um impacto muito positivo 

tanto a nível profissional, quanto a nível pessoal. Como já referi, desenvolver a competência 

intercultural não é tarefa fácil e exigiu muita preparação da minha parte e muito apoio das 

supervisoras e orientadores no sentido de alcançar os resultados obtidos. Como seria de 

esperar, essa preparação facultou-me aprendizagens novas a vários níveis: académico, cultural, 

social, didático, investigativo… Não menos importantes foram as aprendizagens que desenvolvi 
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juntamente com os alunos e que contribuíram para o enriquecimento da minha personalidade. 

Desenvolver neles a competência intercultural implicou desenvolver a minha também e, 

efetivamente, aprendi a conhecer-me melhor, a ser uma pessoa ainda mais tolerante, mais 

reflexiva, mais crítica e consciente, vivenciando assim na primeira pessoa o efeito das estratégias 

aplicadas. De igual modo afirmo com orgulho a consciência das minhas limitações e dúvidas 

pois muito trabalhei para as colmatar, aceitando sempre de forma positiva as críticas 

construtivas que me foram feitas. Estou certa de que foram também os meus erros e incertezas 

que me possibilitaram crescer.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Grelha de observação de aulas 

Professor V –NV –AE 

1. Professor utiliza em sala de aula a língua alvo.  

2. Adequa estratégias de aprendizagem a cada aluno.   

3. Cria oportunidades para reforçar a autoestima de cada aluno.  

4. Propõe atividades de aprendizagem adequadas aos objetivos propostos.  

5. Estimula o pensamento dos alunos.  

6. Estimula a interação entre os alunos.  

7. Fornece feedback positivo.  

8. Integra tecnologias de informação e comunicação nas aulas.  

9. Organiza e disponibiliza recursos.  

10. Apresenta os objetivos de forma clara.  

11. Relaciona as atividades com aprendizagens anteriores e futuras.  

12. Estimula a curiosidade e entusiamo pela aprendizagem.  

13. Fornece instruções de forma clara e objetiva.  

14. Promove ambiente em sala de aula facilitador para a aprendizagem.  

Alunos V –NV –AE 

1. Alunos utilizam em sala de aula a língua alvo.  

2. Estão sentados e distribuídos de forma apropriada.  

3. Estão organizados de forma a minimizar comportamentos inadequados.  

4. Estão conscientes e informados acerca do que o professor espera deles.  

5. Evidenciam atitude positiva.  

6. Alunos interagem mais com os colegas do que com o professor.  

7. Envolvem-se ativamente nas atividades propostas.  

8. Os comportamentos inapropriados são geridos de forma eficaz.  

9. Está evidenciado o respeito entre os alunos e o professor.  

10. Os alunos tratam-se com respeito uns aos outros.  

11. Alunos demonstram capacidade de iniciativa.  

12. Relaciona as atividades com aprendizagens anteriores e futuras.  

13. Demostram curiosidade e entusiamo pela aprendizagem.  

V= Verifica-se     NV= Não se verifica     AE= Ausência de elementos 
Adaptado de REIS (2011)  

Grelha de observação de aula (professor e alunos) 

Data: Hora:  Turma:  Disciplina:  Professor: 
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Anexo 2 - Questionário inicial - inglês 

Aprender a Língua e Cultura Inglesa 

Este questionário tem como principal objetivo conhecer as tuas ideias sobre a língua e cultura inglesa e 
perceber o que pensas sobre aprender uma nova cultura. A resposta é confidencial e anónima e, por 

isso, agradeço que sejas o mais sincer@ possível. 

 

1. O que pensas sobre a língua inglesa? Assinala as ideias com as quais concordas. 

o É uma língua que gosto de aprender 

o É uma língua que poderá ser útil para o meu futuro 

o É a língua mais importante de todas as línguas 

o É uma língua tão importante como as outras 

o É uma língua que me permite conhecer novas culturas 

o É uma língua fácil de aprender 
 

2.  O que pensas sobre a tua cultura e a cultura inglesa? Assinala as ideias com as quais 
concordas. 

o A minha cultura é mais importante do que a cultura inglesa 

o A cultura inglesa é mais importante do que a minha cultura 

o Conheço muito bem a cultura inglesa 

o Conheço muito bem a minha cultura 

o Há muitas semelhanças entre a minha cultura e a cultura inglesa 

o Há muitas diferenças entre a minha cultura e a cultura inglesa 

o É importante conhecer novas culturas  

o É desinteressante conhecer outras culturas para além da minha 
 

3. Que experiência tens de contacto com a língua inglesa? 

o As aulas de inglês 

o Os trabalhos de casa  

o Jogos  

o Leituras (revistas, jornais, livros...) 

o Pesquisas na internet  

o Viagens ao estrangeiro 

o Conversas com amigos ou familiares que falam Inglês 

o Outras:______________________________________________ 
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4. Imagina que vais de viagem à Inglaterra. Que aspeto (s) consideras importante (s) conhecer 
para viver lá durante esses dias? 

o A língua  

o A cultura      

o Ambas 
 

5. Da lista que se segue, o que achas que teve origem em Inglaterra? 

o Ping Pong 

o Champagne 

o Baseball 

o Hello Kitty 

o Computador 
 

6. De que forma preferes trabalhar nas aulas? Assinala no máximo 3 opções. 

o  Em grupos 

o Em pares 

o Individualmente 

o Depende da tarefa que estamos a realizar 
 

7. Indica três temas que gostarias de trabalhar nas aulas de Inglês. 

o __________________________________________________ 

o __________________________________________________  

o __________________________________________________ 
 
 

A professora estagiária: Ivânia Peixoto 
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Anexo 3 - Questionário inicial - espanhol 

Aprender a Língua e Cultura Espanhola 

Este questionário tem como principal objetivo conhecer as tuas ideias sobre a língua e cultura 
espanhola. A resposta é confidencial e anónima, por isso, agradeço que sejas o mais sincer@ possível. 

 

1. Qual a razão que te levou a estudar espanhol? Assinala as ideias com as quais concordas. 

o a) É uma língua que gosto de aprender 

o b) Aprender espanhol poderá ser útil para o meu futuro 

o c) É uma língua moderna 

o  d) É uma língua semelhante à portuguesa  

o  e) É uma língua que me permite conhecer outras culturas hispânicas 

o  f) É mais fácil de aprender que as outras línguas 
 

2. Que experiência tens de contacto com a língua espanhola? 

o  a) As aulas de espanhol 

o  b) Os trabalhos de casa 

o  c) Jogos  

o  d) Leituras (revistas, jornais, livros...) 

o  e) Pesquisas na internet  

o  f) Viagens ao estrangeiro 

o  g) Conversas com amigos ou familiares que falam espanhol 

o  h) Outras:______________________________________________ 
 

3. De que forma preferes trabalhar nas aulas? Assinala até duas preferências. 

o  a) Em grupo 

o  b) Aos pares 

o  c) Individualmente 

o  d) Depende da tarefa que estás a realizar 
 

4. Que tipo de atividades preferes na sala de aula? 

o a) Debates 

o b) Apresentações 

o c) Gravações ou vídeos 

o d) Exercícios baseados em jogos 

o e) Partilha de ideias em pares ou grupos 
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5. Concordas que é importante aprender os seguintes aspetos nas aulas? 
CM: Concordo muito C: Concordo CP: Concordo pouco NC: Não concordo 

 CM C CP NC 

a) Escrita     

b) Oralidade     

c) Gramática     

d) Cultura     

6.  O que pensas sobre a tua cultura e a cultura espanhola? Concordas com as seguintes 
afirmações? 
CM: Concordo muito C: Concordo CP: Concordo pouco NC: Não concordo 

 CM C CP NC 

a)   A minha cultura é mais importante do que a cultura espanhola.     

b) A cultura espanhola é mais importante do que a minha 
cultura. 

    

c) Respeito as diferenças culturais que existem entre a minha 
cultura e a cultura espanhola. 

    

d) Gostaria de conhecer mais a cultura espanhola.     

e) Conheço muito bem a cultura espanhola.     

f) Há muitas semelhanças entre a minha cultura e a cultura 
espanhola. 

    

g) Considero importante conhecer outras culturas para além da 
minha. 

    

h) É pouco interessante conhecer outras culturas.     

7. Imagina que vais de viagem a Espanha. Que aspeto (s) consideras importante (s) conhecer 
para viver lá durante esses dias? 
 

o a) A língua  o b) A cultura      
 

o c) Ambas 
 

8. Escolhe, colocando uma cruz no respetivo quadrado, as características que associas aos 
espanhóis. 
 

De uma forma geral, os portugueses são: 

a) Extrovertidos  b) Sérios  c) Calados  d) Faladores  

e) Machistas  f) Cavalheiros  g) Pontuais  h) Impontuais  

i) Calmos  j) Temperamentais      

9. Agora faz o mesmo em relação às características que associas aos portugueses. 
 

De uma forma geral, os portugueses são: 

a) Extrovertidos  b) Sérios  c) Calados  d) Faladores  

e) Machistas  f) Cavalheiros  g) Pontuais  h) Atrasados  

i) Calmos  j) Temperamentais      

10. Sentes que alguns destes obstáculos dificultam a tua participação na aula de espanhol? 
CM: Concordo muito C: Concordo CP: Concordo pouco NC: Não concordo 

 CM C CP NC 

a) Não sinto muito interesse pelos temas.     

b) Tenho dificuldades na pronunciação de espanhol.     

c) Sinto vergonha em falar e temo que os meus colegas se riam 
de mim. 

    

d) As atividades não são muito interessantes.     

e) Tenho pouco conhecimento geral sobre os temas debatidos 
nas aulas. 

    

 

A professora estagiária: Ivânia Peixoto  
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Anexo 4 - Questionário intermédio de autoavaliação de competências interculturais-

espanhol 

Reflete sobre as afirmações abaixo colocadas e assinala o teu grau de concordância ou 
discordância em cada uma delas. 

CM= concordo muito C= concordo CP= concordo pouco NC= não 
concordo 

CM C CP NC 

1. Tento conhecer a cultura espanhola.     

2. Gosto de identificar as diferenças entre a minha própria 
cultura e a cultura espanhola. 

    

3. Ponho-me no lugar do outro para ver o mundo desde a sua 
preceptiva e poder entendê-lo. 

    

4. Tendo a criticar a forma como os espanhóis fazem as coisas.     

5. Vejo os comportamentos sociais e culturais dos espanhóis 
como normais para o seu contexto cultural. 

    

6. Alguns dos meus valores, crenças e imagens vão mudar em 
contacto com outras culturas. 

    

7. As diferenças culturais enriquecem.     

8. Tratar de aspetos culturais nas aulas permite-me aprender 
como atuam os outros.  

    

9. Conhecer uma língua pode não ser suficiente para entender 
as pessoas que a falam. 

    

10. Gosto de saber como devo atuar perante pessoas de culturas 
diferentes da minha. 

    

11. Ao fazer comparações dou-me conta das semelhanças e 
diferenças entre a minha cultura e a dos outros. 

    

12. Aceito que possa existir mais que uma maneira de se 
comportar. 

    

13. Mostro abertura frente ao desconhecido.     
14. Esforço-me para ir mais além dos estereótipos.     

15. Desejo superar os mal-entendidos que os estereótipos podem 
provocar. 

    

Adaptado de TAVARES (2012). 
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Anexo 5 - Questionário final - inglês  

Questionário Aprender a Língua e Cultura Inglesa 

A resposta é confidencial e anónima e, por isso, agradeço que sejas o mais sincer@ possível. 

1. Concordas que é importante aprender os seguintes aspetos nas aulas? 
CM: Concordo muito C: Concordo CP: Concordo pouco NC: Não concordo 

 CM C CP NC 

a) Escrita     

b) Oralidade     

c) Gramática     

d) Cultura     

e) Aprender a estudar     

 
2.  O que pensas sobre a tua cultura e a cultura inglesa? Assinala as ideias com as quais 

concordas. 
 

 CM C CP NC 

a) A minha cultura é mais importante que a 
cultura inglesa. 

    

b) Conheço muito bem a cultura inglesa.     

c) Conheço muito bem a minha cultura.     

d) Há muitas semelhanças entre a minha cultura e 
a cultura inglesa. 

    

e) Há muitas diferenças entre a minha cultura e a 
cultura inglesa. 

    

f) É importante conhecer novas culturas.     

 
 

3. Imagina que vais de viagem a Inglaterra. Que aspeto(s) consideras importante(s) conhecer 
para viver lá durante esses dias? 
 

a) A língua  b) A cultura 
 

 c) Ambas 
 

 d) Nenhuma das duas  

 
Porquê?_______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

4. Assinala com um (x) as afirmações acerca dos ingleses com as quais concordas. 

o a) São muito idênticos aos portugueses em termos de personalidade. 

o b) Alguns podem parecer-nos prepotentes e frios, outros simpáticos e interessantes, como 
no nosso país. 

o c) Comportam-se de forma adequada tendo em conta que se encontram na sua cultura. 

o d) Talvez devido ao seu clima frio, considero-os pessoas muito reservadas e pouco 
calorosas.  
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5. O que pensas sobre os temas abordados nas nossas aulas? 

CM: Concordo muito C: Concordo CP: Concordo pouco NC: Não concordo 

 CM C CP NC 

a) Na sua maioria, foram muito interessantes.     

b) Contribuíram para alargar os conhecimentos 
que já possuía. 

    

c) Contribuíram para entender o comportamento 
das diferentes pessoas nas suas culturas. 

    

d) Sensibilizaram-me no sentido de não julgar os 
outros pelas suas diferenças e aceitá-los tal 
como são. 

    

 

6. Recorda-te do trabalho realizado pela professora… 
CM: Concordo muito C: Concordo CP: Concordo pouco NC: Não concordo 

 CM C CP NC 

a) As atividades propostas durante as aulas foram 
úteis para desenvolver a minha competência 
intercultural. 

    

b) Ao longo das aulas fui preparado para 
entender as diferenças entre a minha cultura e 
as outras culturas. 

    

c) Sinto que a estas aulas melhoraram a minha 
capacidade de comunicação. 

    

d) Com tudo o que aprendi, consigo respeitar e 
entender melhor a diversidade cultural e a 
diferença individual. 

    

 
7. Se tivesses que descrever o desempenho da professora, quais os aspetos que destacarias? 

 

Aspetos positivos Aspetos a melhorar 

  

  

  

 

A professora estagiária: Ivânia Peixoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



113 
 

Anexo 6 - Questionário de autoavaliação de competências interculturais - inglês e 

espanhol 

Reflete sobre as afirmações abaixo apresentadas e assinala com uma cruz o teu grau de concordância ou 
discordância com cada uma delas (com apenas uma resposta por item). 

CM= concordo muito C= concordo CP= concordo pouco NC= não concordo CM C CP NC 

1. Esforço-me por conhecer outras culturas.     

2. Gosto de refletir sobre as diferenças entre a minha própria cultura 
e a cultura inglesa. 

    

3. Agora consigo pôr-me no lugar do outro para ver o mundo da sua 
perspetiva e poder entendê-lo. 

    

4. Tenho tendência para a criticar a forma como os outros pensam e 
fazem as coisas. 

    

5. Vejo os comportamentos sociais e culturais dos ingleses como 
normais para o seu contexto cultural. 

    

6. Alguns dos meus valores, crenças e imagens podem mudar em 
contacto com outras culturas. 

    

7. As diferenças culturais enriquecem.     

8. Tratar de aspetos culturais nas aulas permite-me aprender como 
atuam os outros.  

    

9. Conhecer uma língua pode não ser suficiente para entender as 
pessoas que a falam. 

    

10. Gosto de saber como devo atuar perante pessoas de culturas 
diferentes da minha. 

    

11. Ao fazer comparações dou-me conta das semelhanças e 
diferenças entre a minha cultura e a dos outros. 

    

12. Aceito que possa existir mais que uma maneira de se comportar.     

13. Mostro abertura frente ao desconhecido.     

14. Esforço-me para ir mais além dos estereótipos.     

15. Desejo superar os mal-entendidos que os estereótipos podem 
provocar. 

    

Indicadores de Atitudes CM C CP NC 

1. Estou dispost@ a procurar informação sobre a outra cultura.     

2. Esforço-me por ser tolerante com gente de outras culturas.     

3. Estou dispost@ a lidar com a diversidade cultural e entender as 
diferenças. 

    

Indicadores de Destrezas CM C CP NC 

1. Identifico aspetos visíveis e não visíveis da outra cultura.     

2. Tenho consciência de que é necessário adaptar-me à outra cultura 
de forma a evitar choques culturais. 

    

3. Utilizo estratégias que me permitem saber mais sobre a outra 
cultura. 

    

Indicadores de Conhecimentos CM C CP NC 

1. Reconheço que aprendo coisas novas em situações de contacto 
com a outra cultura. 

    

2. Sei que os membros de outras culturas se comunicam e 
comportam de maneira diferente da minha. 

    

3. Tenho conhecimentos básicos sobre os valores, práticas culturais 
e costumes da outra cultura.  

    

Adaptado de TAVARES (2012). 

  



114 
 

Anexo 7 - Questionário final - espanhol  

Questionário Final Aprender a Língua e Cultura Espanhola 
A resposta é confidencial e anónima, por isso, agradeço que sejas o mais sincer@ possível. 

 

1. Concordas que é importante aprender os seguintes aspetos nas aulas? 
CM: Concordo muito C: Concordo CP: Concordo pouco NC: Não concordo 

 CM C CP NC 

a) Escrita     

b) Oralidade     

c) Gramática     

d) Cultura     

e) Aprender a estudar     

 
2.  O que pensas sobre a tua cultura e a cultura espanhola? Concordas com as seguintes 

afirmações? 
CM: Concordo muito C: Concordo CP: Concordo pouco NC: Não concordo 

 CM C CP NC 

a) A minha cultura é tão importante quanto a cultura 
espanhola. 

    

b) Respeito as diferenças culturais que existem entre a minha 
cultura e a cultura espanhola. 

    

c) Há muitas semelhanças entre a minha cultura e a cultura 
espanhola. 

    

d) Considero importante conhecer outras culturas para além 
da minha. 

    

 

3. Imagina que vais de viagem a Espanha. Que aspeto (s) consideras importante (s) conhecer 
para viver lá durante esses dias? 
 

a) A língua  b) A cultura 
 

 c) Ambas 
 

 d) Nenhuma das duas  

 
Porquê?_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
4. Assinala com um (x) o grau de concordância relativamente às seguintes questões.  

 

De uma forma geral, os espanhóis: CM C CP NC 

a) São muito idênticos aos portugueses em termos de 
personalidade. 

    

b) Apreciam outras coisas para além de tourada e 
flamengo.  

    

c) São muito diferentes dos portugueses em termos de 
personalidade 

    

d) Alguns deles podem parecer-nos prepotentes, outros 
simpáticos e interessantes, como no nosso país. 

    

e) Comportam-se de forma adequada tendo em conta 
que se encontram na sua cultura. 
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5. Sentes que alguns destes obstáculos dificultam a tua participação na aula de espanhol?  
CM: Concordo muito C: Concordo CP: Concordo pouco NC: Não concordo 

 CM C CP NC 

a) Não sinto muito interesse pelos temas tratados.     

b) Tenho dificuldades na pronunciação de espanhol.     

c) Sinto vergonha em falar e temo que os meus 
colegas se riam de mim. 

    

d) As atividades não são muito interessantes.     

e) Tenho pouco conhecimento geral sobre os temas 
debatidos nas aulas. 

    

 

6. Consideras que os temas abordados durante as aulas foram: 
CM: Concordo muito C: Concordo CP: Concordo pouco NC: Não concordo 

 CM C CP NC 

a) Na sua maioria muito interessantes.     

b) Contribuíram para alargar os conhecimentos que já 
possuía. 

    

c) Contribuíram para entender o comportamento dos 
espanhóis na sua cultura. 

    

d) Contribuíram para entender as diferenças entre 
ambas as culturas. 

    

 

7. Recorda-te do trabalho realizado pela professora… 
CM: Concordo muito C: Concordo CP: Concordo pouco NC: Não concordo 
 

 CM C CP NC 

a) As atividades propostas durante as aulas foram 
úteis para desenvolver a minha competência 
intercultural. 

    

b) Ao longo das aulas fui preparado para entender as 
diferenças entre a minha cultura e as outras 
culturas. 

    

c) Sinto que estas aulas melhoraram a minha 
capacidade de comunicação. 

    

d) Com tudo o que aprendi, consigo respeitar e 
entender melhor a diversidade cultural e a 
diferença individual. 

    

 
 

8. Se tivesses que descrever o desempenho da docente, quais os aspetos que destacarias? 
 

Aspetos positivos Aspetos a melhorar 

  

  

  

 

A professora estagiária: Ivânia Peixoto 
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Anexo 8 - Ficha de inglês: Bullying  

Have you ever heard about…? 

Take a look at these pictures. What do you think we are going to talk about? 

 

 

 

 

 

Source: Google Images 

Bullying in America   

The video you are about to watch was produced in California by Del Oro High School 
students. They want to send out an anti-bullying message. 

Work in pairs: Read the following sentences before listening to the 

video. Try to answer if they are TRUE or FALSE.  

It’s ok to be bullied in silence  

Don’t allow to be a victim  

Three in four kids are bullied each day  

37% report being bullied out of school  

 

Answer this question about the video. (Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=OcgAF8GcBIw) 

 What is cyberbullying?  
Cyberbullying is when… 

______________________________________________________________ 

Verbal bullying in when someone uses language to gain power over the 
schoolmates. Here are some insults that we saw in the video.  

Does anyone know the meaning of these words? 

Loser  Stupid  

Pathetic  Worthless  

Spoiled  Retarded  

Dumb  Gay  

Evil  Freak  

Ugly  Fat  

https://www.youtube.com/watch?v=OcgAF8GcBIw
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Do you think that bullying only happens in American schools?  

 Bullying is a problem worldwide and according to UNICEF’s report, bullying is 
experienced by a large number of teens from every parts of the world such as Europe, 
America or African countries. 

Source: adapted from 

http://files.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_EN_3_Sept_2014.pdf 

 

 

Bullying in Portugal   

In Portugal some measures were taken to prevent and 
stop bullying. Let’s watch some videos and learn about it. 

(2 Videos: http://www.portalbullying.com.pt/ and 
https://www.youtube.com/watch?v=ucBS3tbBAss ) 

 What did we see in the first video? 
What was the young boy trying to say to his 
family? 
 

 What about the second one? What happened to 
that boy? 
 

 
In pairs, answer this question and then 
compare it to your classmates.  

 Do you think that bullying only happens to small children? 
______________________________________________________________ 
 
 

There are different types of bullying. Try to match the sentences on the table below.  

Physical bullying …  … when we use words with the 
intention to hurt the victim. 

Emotional bullying …  … is a type of bullying that 
affects homosexual people. 

Cyber bullying is…  … any form of bullying that 
includes the use of technology. 

Verbal bullying is…  … involves the use of physical 
force. 

Homophobic bullying…  … is when someone attacks 
other emotionally. 

 

http://files.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_EN_3_Sept_2014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ucBS3tbBAss
http://www.portalbullying.com.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=ucBS3tbBAss
http://www.portalbullying.com.pt/
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Discuss in class. Do you know anyone who isn’t happy at school?  If so, tell 

your classmates what happens to him/her.  

 

Now I would like to tell you the story about a girl named Sophie.  

Sophie Lancaster lived in a small town in England. She and her 
boyfriend were goths. One day they went for a walk at the park 
and they were attacked by a group of teenage boys, only because 
they were wearing goths clothes. She died 13 days later. Two of 
the boys went to prison because the murder was a “hate crime”. 
Adapted from “Team” Magazine.  

We cannot judge people for what they are, can we? 

 

 

 

Final task (Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=2XtG-zGDt9Y ) 

What about you? What do you choose? Are you prepared to help bullying victims? 

Suppose that here, in our school, there are bullying victims and aggressors. Let’s start a 
campaign to prevent and stop bullying. In groups, write two sentences in a card adding 
or drawing some pictures too. The cards will be then displayed in the schools walls.  

Don’t forget to be creative! 

If you don’t know how to write in English you can ask me for help or use the dictionary. 
When ready, send it to my email address: ivania_peixoto@hotmail.com. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2XtG-zGDt9Y
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Anexo 9 - Produção no diário da sequência didática Bullying 
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Anexo 10 - Materiais de inglês: Irish culture and Portuguese culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



121 
 

Anexo 11 - Produção no diário da sequência didática Irish culture and Portuguese 

culture 

 

  



122 
 

Anexo 12 - Ficha de espanhol: Diarios de motocicleta  

 

*********************************************************** 

¡Vamos a viajar en motocicleta! 

1. Completa la ruta seguida por Ernesto en la película “Diarios de Motocicleta”. 
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2. Nuestro viaje ha empezado, dejamos Buenos Aires. Hace un breve resumen en tu 

cuaderno de los principales acontecimientos que has visto en esta parte de la 

película.   

 

 

3. Ahora entramos en Chile.  

Una escena en concreto marca un cambio en este viaje. Después de que la motocicleta 

se les estropee en Chile justo antes de llegar a Los Ángeles, Ernesto y Alberto, viajan en un 

camión con dos indígenas y una vaca. Ernesto trata de entablar conversación y les indica 

que la vaca se está quedando ciega, a lo que uno de los indígenas responde con 

indiferencia: "por la mierda que va a ver". 

¿Cómo puede interpretarse la respuesta que el indígena da a Ernesto?  

4. A medida que avanzan los días irán encontrándose con personas y situaciones que 

les irán revelando la otra cara de América Latina. ¿Qué otra cara descubren los 

protagonistas a lo largo de su viaje? 

 

5. ¿Qué piensas que sucede con Ernesto y Alberto cuando conocen mejor la cultura y 

la sociedad de los países que atraviesan? Es la realidad que cambia o también 

cambia su consciencia? 

 

6. ¿Cuál fue la parte de la película que más te impactó o 

conmocionó y por qué? 
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Anexo 13 - Produção no diário da sequência didática Diarios de motocicleta 
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Anexo 14 - Ficha de espanhol: Lo que le pasó a Gúrbez en Guiriland 

 

********************************************************************** 

Lo que le pasó a Gurbez en Guiriland 

Actividad 1 

Los primeros días en un país extranjero pueden resultar algo difíciles: nuevas personas, 

nuevas situaciones, nuevas formas de ser, de ver, de entender y de vivir la vida… ¿Qué 

piensas que le va a suceder a Gúrbez? 

 

Vamos a conocer la historia de Gúrbez sobre su experiencia en un país 

extranjero. 

a) Durante tu lectura silenciosa subraya las palabras o expresiones que desconoces. 

 

b) Al final resume con tus palabras de qué trata el texto. 

 

Gúrbez en Guiriland 

Gúrbez es un español cuya ilusión más importante en los últimos tiempos es pasar un 

temporadita en Guiriland. Para ello se ha preparado de forma muy aplicada: estudió guiriñes en 

la Academia Normaplús, leyó mucha información de Guiriland a través de libros, guías y folletos 

recogidos en agencias de viajes (…) 

Adaptado de Lourdes Miquel en “Carabela” N° 45. Ed. S.G.E.L Madrid (1999) 

 

Actividad 2 

Cuando estamos por primera vez en un país extranjero, pueden surgir situaciones a veces 

un poco raras, chocantes e incluso incómodas para nosotros. 
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a) Relee las líneas 16-19 del texto. ¿Por qué crees que la anfitriona no agradece las doce 

rosas a Gúrbez y se molesta con la situación? 

b) Comer era también una aventura para él porque el orden de los platos era toda al revés 

de la suya. En las líneas 20-23 podemos leer que a Gúrbez le parece un orden irracional 

e intenta transgredirlo siempre que va a un restaurante. ¿Por qué crees que lo hacía? 

 

c) También su compañero se enfadó mucho cuando Gúrbez bendice a su bebé. Relee las 

líneas 24-31 del texto y descubre cual la razón de este comportamiento. 

 

d) Teniendo en cuenta lo que has aprendido con la teoría del “Iceberg Cultural” ¿qué 

conocimientos piensas que le faltan a Gúrbez para evitar estos malentendidos? 

Actividad 3 

Cuando conocemos a gente de otra cultura es muy normal que nos sucedan situaciones 

como la de Gúrbez. Para evitarlas es importante conocer cómo actúan y cómo son los 

otros para entenderlos. 

Lee las situaciones de malentendidos culturales en el recuadro y contesta individualmente 

las preguntas en función de tus experiencias o creencias. Después compara tus respuestas 

con las de tu compañero y al final haremos una puesta en común y debatiremos cada una 

de las situaciones. 

Situaciones ¿Qué pienso 

yo? 

¿Qué piensa 

mi 

compañero? 

¿Qué piensa un 

hispanohablant

e? 

Jennifer: una Inglesa en España 

En Madrid, la gente me preguntaba ‘¿Qué 

tal estás?’ y yo intentaba decírselo, pero 

nadie quería saber de mi respuesta 

detallada para nada. ¿Por qué sería? 

   

João: un portugués en España 

El año en que estuve de intercambio en un 

Instituto de Toledo, los alumnos trataban a 

los profesores de ‘tú’. 

   

Anita: una española en Francia 

Nos juntamos seis personas en la mesa y 

charlábamos animadamente. De pronto, el 

móvil de uno suena y lo coge. Como 

estábamos hablando muy alto, yo seguí 

hablando bajando un poco el tono de voz 

porque la persona al teléfono no había 

salido de la habitación. Los demás se 

callaron, me miraron muy mal y me 

chistaron para que yo también me callara. 

   

Joaquín: un español en Alemania 

Cuando nos encontramos a alguien al que 

hace tiempo que no vemos decimos el 

típico: "Bueno, pues a ver si quedamos" o 

el "Luego te llamo". Todavía esto no 

implica que vayamos a hacerlo, 

probablemente solo se quede en palabras, 

pero nunca digas algo parecido a un 

alemán porque probablemente sacará la 
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agenda para apuntar una fecha. 

Carla: una portuguesa en España 

Desde que vivo en España me sorprende la 

actitud de mis amigos cuando salimos de 

copas o nos encontramos en el café: ponen 

su paquete de cigarrillos sobre la mesa y 

ofrecen cigarrilos a todos los que quieran 

fumar. 

   

Actividad 5: Tarea final 

Ahora que ya sabes un poco más sobre los malentendidos culturales, puedes recordar o 

imaginar alguno que te haya pasado a ti o a algún conocido. En grupos de cuatro, haced 

memoria con ayuda de esta tabla. Al final adaptad vuestras memorias a una historia. La historia 

más curiosa o divertida será representada ante de la clase.  

¡Sigue el ejemplo y no te olvides de utilizar los tiempos verbales del pasado según convenga! 

¿Dónde 

estaba? 

¿Con quién 

estaba? 

¿Qué pasó? ¿Cómo 

reaccioné? 

¿Cómo 

reaccionó el 

interlocutor? 

¿Por qué 

creo que 

ocurrió? 

En un café en 
Alfama 
(Lisboa). 

Con mis 
amigos de 
Alicante . 

Un “fadista” 
comenzó a 
cantar y mis 
amigos se 
levantaron y 
empezaron a 
bailar. 

Me quedé 
muy 
avergonzada 
porque todo 
el mundo nos 
miraba. 

Muy 
sorprendido al 
ser las únicas 
personas a 
bailar. 

Ocurrió 
porque mis 
amigos  
desconocían 
que los 
portugueses 
no bailan el 
“fado”, solo 
lo escuchan o 
cantan. 

Ej.: Hace pocos años, yo y mis amigos de Alicante que estaban de vacaciones aquí en Portugal, fuimos 
a cenar a una “casa de Fado” en Alfama, en Lisboa. Durante la cena un “fadista” entró en la sala y 
empezó a cantar el “fado”. De pronto, mis amigos se levantaron de la mesa y empezaron a bailar el 
“fado”. ¡Esto fue uno de los momento más embarazosos de mi vida! Toda la gente nos miraba e 
incluso algunas personas se echaron de reír. Mis amigos se quedaron muy sorprendidos porque eran 
las únicas personas que bailaban. Después les expliqué que en Portugal no se suele bailar el “fado” sino 
escuchar el “fado”. 
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Anexo 15 - Produção no diário da sequência didática Lo que le pasó a Gúrbez en 

Guiriland 
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Anexo 16 - Dados adicionais do questionário final de inglês  

 

 
Gráfico A - Importância das aprendizagens (Inglês) 

 

 

 

 
Gráfico B - Representações sobre a cultura-alvo e a cultura nativa (Inglês) 
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a) escrita b) oralidade c) gramática d) cultura e) aprender a
estudar

1. Concordas que é importante aprender os seguintes aspetos nas aulas?  

Concordo muito Concordo Concordo pouco Não concordo

10% 

0% 

60% 

10% 

15% 

90% 

10% 

55% 

40% 

65% 

60% 

10% 

15% 

35% 

0% 

20% 

25% 

0% 

65% 

10% 

0% 

5% 

0% 

0% 

a) A minha cultura é mais importante que a
cultura inglesa.

b) Conheço muito bem a cultura inglesa.

c) Conheço muito bem a minha cultura.

d) Há muitas semelhanças entre a minha
cultura e a cultura inglesa.

e) Há muitas diferenças entre a minha
cultura e a cultura inglesa.

f) É importante conhecer novas culturas.

2. O que pensas sobre a tua cultura e a cultura inglesa? 

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito
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Gráfico C - Representações sobre a importância da língua e da cultura 

 

 

 

7. Se tivesses que descrever o desempenho da docente, quais os aspetos que destacarias? (Respostas agrupadas 
respeitando a similaridade do seu conteúdo) 

Aspetos positivos: Explica bem e dá muitos exemplos práticos 

Comunica com os alunos, convive com eles e ajuda-os com as dúvidas 

Empenhada, esforçada e trabalhadora 

Fala bem inglês e sabe como pôr os alunos atentos 

Traz PowerPoint engraçados 

Tem iniciativa, é simpática, divertida e alegre 

Aspetos a melhorar: Falar mais português para explicar melhor 

Ficar nervosa, devia ter mais confiança nela 

Devia ser mais rígida com os alunos / Devia ser mais tolerante 

Devia trazer mais PowerPoint 
Quadro D - Considerações sobre o desempenho da docente 

 

  

a) A língua  
10% 

b) A cultura      
10% 

c) Ambas 
80% 

d) Nenhuma 
das duas 

0% 

3. Imagina que vais de viagem a Inglaterra. Que aspeto (s) 
consideras importante (s) conhecer para viver lá? Porquê?  
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Anexo 17 - Dados adicionais do questionário final de espanhol 

 

 
Gráfico E - Importância das aprendizagens (Espanhol) 

 

 
Gráfico F - Representações sobre a cultura-alvo e a cultura nativa (espanhol) 

 

 
Gráfico G - Representações sobre a importância da língua e da cultura 
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8% 

a) escrita b) oralidade c) gramática d) cultura e) aprender a
estudar

1. Concordas que é importante aprender os seguintes aspetos nas aulas? 

Concordo muito Concordo Concordo pouco Não concordo
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83% 

33% 

71% 

33% 

17% 

42% 

21% 

8% 

0% 

8% 

8% 

8% 

0% 

17% 

0% 

a) A minha cultura é tão importante quanto cultura
espanhola.

b) Respeito as diferenças culturais que existem
entre a minha cultura e a cultura espanhola.

c) Há muitas semelhanças entre a minha cultura e a
cultura espanhola.

d) Considero importante conhecer outras culturas
para além da minha.

2. O que pensas sobre a tua cultura e a cultura espanhola? 

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito

13% 

8% 

79% 

0% 

3. Imagina que vais de viagem a Espanha. Que aspeto (s) consideras 
importante (s) conhecer? 

a) A língua b) A cultura c) Ambas d) Nenhuma das duas
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Gráfico H - Obstáculos à participação nas aulas 

 

8. Se tivesses que descrever o desempenho da docente, quais os aspetos que destacarias? (Respostas agrupadas 
respeitando a similaridade do seu conteúdo) 

Aspetos positivos: Explica/ensina muito bem 

Fala bem espanhol e dá exercícios para explicar melhor 

Empenhada, esforçada e trabalhadora 

Traz-nos coisas engraçadas/Utiliza aprendizagens alternativas 

É simpática, divertida e alegre 

É justa, paciente e perspicaz 

Aspetos a melhorar: Deixar de ser tão simpática, pois às vezes não reclama e estamos a fazer asneiras 

Não deveria ter tanta pressa 

Quadro I - Considerações sobre o desempenho da docente 

 

4% 

13% 

25% 

4% 

21% 

17% 

21% 

21% 

17% 

33% 

25% 

58% 

29% 

29% 

13% 

54% 

8% 

25% 

50% 

33% 

a)     Não sinto muito interesse pelos temas
tratados.

b)     Tenho dificuldades na pronunciação de
espanhol.

c)      Sinto vergonha em falar e temo que os meus
colegas se riam de mim.

d)     As atividades não são muito interessantes.

e)      Tenho pouco conhecimento geral sobre os
temas debatidos nas aulas.

5. Sentes que algum destes obstáculos dificultam a tua participação na aula de 
espanhol?  

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito
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