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“Devemos cultivar, como utopia orientadora, o propósito de encaminhar o mundo para uma maior 

compreensão mútua, mais sentido de responsabilidade e mais solidariedade na aceitação das nossas 

diferenças espirituais e culturais. A educação, permitindo o acesso ao conhecimento, tem um papel 

bem concreto a desempenhar no cumprimento desta tarefa universal: ajudar a compreender o 

mundo e o outro, a fim de melhor se compreender”. 

(DELORS, 1996:50) 
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RESUMO 

 

A cultura e, por sua vez, a aquisição da competência sociocultural e intercultural têm-se revelado 

atualmente de extrema importância na formação académica e científica dos profissionais da 

educação. A educação intercultural constitui uma das linhas de ação no âmbito de cooperação 

internacional em matéria educativa. O intercultural é um elemento presente nos discursos 

educativos, mas que nem sempre afeta as práticas e a investigação. Como forma de contrariar este 

cenário, consideramos imprescindível que, através de uma formação proficiente, se consiga 

trabalhar as competências acima mencionadas visando o desenvolvimento da competência 

comunicativa do aluno. É com base neste pressuposto que assentam o Quadro Comum Europeu de 

Referência para as Línguas e os programas de Espanhol do Ministério de Educação em Portugal. 

Reconhecendo que a diversidade faz parte integrante de qualquer sociedade, pretende-se com esta 

investigação demonstrar que essa mesma diversidade permite estabelecer diálogo entre mundos, 

neste caso concreto, com a sociedade Argentina. Uma civilização mais longínqua para os nossos 

alunos, mas de uma riqueza inigualável. 

O presente relatório centra-se na metodologia a seguir no tratamento desta competência com 

especial incidência na cultura Argentina, cujos conteúdos, apesar de previstos nos documentos 

reguladores do ensino do Espanhol, nem sempre lhes é dada a devida importância. Nesse sentido, a 

investigação levada a cabo essencialmente no âmbito do estágio supervisionado de Espanhol, 

procurou dar resposta a duas questões fundamentais: qual a importância da implementação de 

atividades de consciencialização cultural e aquisição da competência intercultural? Como 

concretizar essas atividades, passando, naturalmente, por aferir qual a predisposição natural dos 

aprendentes para compreender o outro, o distinto, o longínquo, como é o caso da Argentina. Se não 

conseguirmos criar empatia entre a cultura alvo e o grupo de aprendentes, qualquer tentativa de 

aquisição da competência intercultural cairá por terra. A escolha deste país, e não outro, prende-se, 

por um lado, por tratar-se de uma cultura distante da realidade dos alunos e, per conseguinte, 

desconhecida para a grande maioria deste grupo de alunos (o que poderá constituir um fator de 

interesse e curiosidade). Por outro, por considerarmos que este país encerra em si uma enorme 

riqueza cultural no que diz respeito a referentes culturais e face ao plano de estudos previsto para o 

11º ano, considerámos, igualmente, que esta escolha ia de encontro aos nossos propósitos. E 

finalmente, não poderemos negar o gosto pessoal por este país em relação aos restantes, o que nos 

animou de início ao fim da nossa investigação.  

Consequentemente, este relatório tem uma forte componente prática, sugerindo-se estratégias e 

atividades, de acordo com as novas perspetivas do ensino da língua. Estas têm por base, não só os 

documentos oficiais acima referidos, como também alguns modelos de ensino de aspetos culturais 

considerados eficazes como a atenção aos saberes, aos comportamentos sociais, aos próprios 

referentes culturais, as atividades de motivação e as tarefas de aprofundamento e consolidação. 

 

 

 

Palavras-chave: cultura, consciencialização cultural, comunicação, competência sociocultural e 

intercultural, atividade /tarefa.  
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RESUMEN 

 

La cultura y la adquisición de la competencia sociocultural e intercultural se han desvelado 

actualmente de importancia extrema en la formación académica y científica de los profesionales de 

la educación. La educación intercultural constituye una de las líneas de intervención en el ámbito 

de cooperación internacional con respecto al tema de la educación. El intercultural es un elemento 

presente en los discursos educativos, pero no siempre afecta las prácticas y la investigación. Como 

forma de compensar este escenario, consideramos imprescindible que a través de una formación 

proficiente, se logren trabajar las competencias anteriormente mencionadas con el objetivo final de 

desarrollar la competencia comunicativa del alumno. Es en este principio en el que se basa el 

Marco Común Europeo de Referencia así como los programas de Español del Ministerio de 

Educación en Portugal. Reconociendo que la diversidad forma parte de cualquier sociedad, 

pretendemos con esta investigación demostrar que esa diversidad permite establecer diálogo entre 

mundos, en este caso concreto con la sociedad Argentina. Una civilización lejana para nuestros 

alumnos, pero de una riqueza inigualable.  

El presente trabajo de investigación se apoya en la metodología que se debe seguir en el 

tratamiento de esta competencia, con especial atención dada a la cultura. Argentina, cuyo 

contenido, a pesar de estar previsto en los programas reguladores de Español del Ministerio de 

Educación en Portugal, no siempre se le da la debida importancia. En ese sentido, el estudio 

desarrollado en el ámbito de la práctica profesional como futuro profesor de Español como lengua 

extranjera, ha buscado dar respuesta a dos preguntas esenciales: ¿cuál es la importancia de 

implementar actividades de concienciación cultural y adquisición de la competencia intercultural? 

¿Cómo se deben concretar esas actividades, no dejando a un lado la predisposición de los 

aprendientes para aceptar y comprender al otro, el distinto, al que se encuentra lejos, como es el 

caso de Argentina? Si no es posible alcanzar una empatía entre la cultura meta y el grupo de 

alumnos, cualquier intento no saldrá exitoso. 

La opción por Argentina está relacionada, por un lado, por la fascinación que nos produce este país, 

su gente y su cultura y, por otro, porque consideramos que este país encierra en sí mismo una 

insustituible riqueza cultural con respecto a los referentes culturales y al programa de estudios 

previsto para el 11º curso. En ese sentido, creemos que este país podría corresponder a nuestros 

objetivos: crear interés, curiosidad y empatía en los aprendientes por esta cultura y sociedad tan 

lejana de la realidad portuguesa, convertir los alumnos en personas culturalmente más competentes 

y capaces de desarrollarse adecuadamente en situaciones de comunicación intercultural en este 

rincón del mundo hispánico. 

Finalmente, conviene destacar la fuerte componente práctica de este trabajo de investigación en 

acción, en el cual hay la presentación de estrategias y actividades de motivación, tareas de 

profundización y consolidación, teniendo las nuevas perspectivas de enseñanza de idiomas, 

enfocando nuestro interés en los saberes y comportamientos sociales, así como en los referentes 

culturales.  

 

Palabras clave: cultura, concienciación cultural, comunicación, competencia sociocultural e 

intercultural, actividad y tarea. 

ABSTRACT 
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Culture and, in turn, the acquisition of cultural and intercultural competence have proved currently 

of being of the utmost importance in the academic and scientific training of education 

professionals. Intercultural education is one of the lines of action within the frame work of 

international cooperation in educational matters. The intercultural is an element present in the 

educational discourse, but that does not always affect the practices and research. As a way of 

“fighting” this scenario, we think it is essential that, through proficient training, one can work the 

before mentioned skills aiming the development of the communicative competence of the student. 

It is based on this assumption which the European Common Framework of Reference for 

Languages as well as the Ministerial Spanish programs are built. Recognizing that diversity is an 

integral part of any society, this research aims to demonstrate that this same diversity allows the 

establishment of dialogue between worlds, in this case, with the Argentina society. A more distant 

civilization for our students, but of an incomparable richness. 

This report focuses on the methodology for treating this competence with a special focus on 

Argentina culture, whose contents, although provided for in the documents regulating the teaching 

of Spanish, it is not always given the deserved importance and it is often neglected. In this sense, 

the research carried out essentially within the supervised internship of Spanish sought to answer 

two fundamental questions: what are the advantages and constraints of the implementation of 

cultural-awareness activities and acquisition of intercultural competence? How can these activities 

be developed in a classroom context, praising obviously the students’ will to accept the other, the 

different, the distant, like the Argentinian (Argentinean?) society is. 

Consequently, this report has a strong practical component, suggesting strategies and activities, 

according to the new perspectives in teaching of explicit knowledge of the language. These are 

based not only on the official documents referred to above, as well as some cultural aspects of 

teaching models considered effective as attention to knowledge, social behaviors, to cultural 

activities related to motivation and the tasks of deepening and consolidation. 

Keywords: culture, cultural awareness, communication, cultural and intercultural competence, 

activity / task. 
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_____________________________________________________________________________ 

Introdução 

 

Na secção 1.1 deste capítulo introdutório, apresenta-se o objeto de estudo - o ensino (reflexivo) da 

cultura / competência intercultural-, tema que tem provocado acesos debates, embora atualmente a 

perspetiva nas línguas seja mais consensual. Também se apresentam os motivos que estiveram na 

base da escolha do tema do relatório. Na secção 1.2, indicam-se sucintamente os objetivos a 

alcançar. Por fim (secção 1.3), descreve-se a estrutura organizativa do presente trabalho. 

 

1.1 ENQUADRAMENTO 

 

A proposta de trabalho em questão é demonstrar a necessidade premente de preparação 

intercultural aos aprendentes para que quando inseridos em contextos culturalmente distintos, a 

interação aconteça de modo eficiente. São abordados ao longo do relatório elementos tais como: 

cultura, língua e comunicação os quais, acredita-se, propiciam a aquisição da competência 

comunicativa e da competência intercultural. Face a alguns entraves ao desenvolvimento desta 

última competência por razões que assentam em preconceitos, estereótipos, numa atitude de recusa 

perante o outro, o diferente, ou simplesmente numa não predisposição para a aprendizagem 

intercultural, o fator motivação revela-se crucial, bem como, tendo em linha de consideração os 

interesses dos sujeitos dessa mesma aprendizagem. Importa salientar junto dos alunos, os 

benefícios decorrentes dessa imersão e contacto com realidades diferentes, pois pretende-se 

diminuir a discriminação por meio da transposição de barreiras culturais. 

A escolha do tema para esta dissertação, surge de experiências vividas, enquanto coordenadora de 

projectos Comenius e do reconhecimento da importância deste tipo de intercâmbios para os 

diferentes participantes e como estes saem com mundividências inquestionavelmente mais 

enriquecidas. Os obstáculos foram surgindo durante as diferentes estadias, mas soluções foram 

sendo encontradas, de modo a que os propósitos dos diferentes projetos fossem alcançados com 

sucesso. Havia a forte convicção que as dificuldades sentidas advinham apenas de um 

desconhecimento da língua de trabalho por ambas as partes.  

Importa referir, ainda, que a escolha definitiva deste tema e mais em particular do país/ cultura alvo 

não se revelou numa questão pacífica. Inicialmente, pretendia-se levar este grupo de alunos a viajar 

por quatro países da América Latina, fazendo-os emergir pelos aspetos culturais mais relevantes. 

Contudo, tal ideia foi-se desvanecendo dada a imensidão dos conteúdos em causa que se 
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afiguravam impossíveis de tratar convenientemente em tão curto espaço de tempo. Dos quatro, 

reduzimos para dois e de dois passámos a um país, limitando, deste modo, o nosso campo de 

atuação à Argentina, pelas razões acima enumeradas. Em apenas oito aulas, não era exequível 

alargar esta pesquisa a outras realidades, e mesmo tendo esta condicionante em mente, 

reconhecemos, hoje, o quanto aquém os resultados deste relatório ficaram dos objetivos 

inicialmente desenhados e do impacto que se pretendia criar junto deste grupo de aprendentes, não 

obstante o carácter reflexivo estar presente em todas as decisões tomadas.  

Partindo do princípio que a aquisição desta competência torna-se, nos dias de hoje, revestida de 

maior sentido e significado se atendermos à necessidade cada vez mais premente de viajar/ emigrar 

por questões pessoais, académicas ou profissionais. É também com base neste pressuposto que o 

nosso relatório foi construído, procurando sempre aferir da pré-disposição dos alunos para o 

conhecimento do outro/ do desconhecido. Tais conclusões foram apuradas através da aplicação de 

um pequeno questionário que permitiu partir para a consecução desta pesquisa com a garantia que 

as diferentes propostas apresentadas iriam ser bem acolhidas pelos respetivos destinatários. (Cf. 

Anexo I) 

Na atualidade, e de acordo com o Diccionario de términos clave del Instituto Cervantes
1
 de entre os 

enfoques que têm em conta o desenvolvimento da dita competência intercultural, há dois que se 

destacam - o enfoque das “destrezas” sociais (the Social Skills Approach) e o enfoque holístico 

(The Holistic Appproach). Enquanto que o primeiro se baseia no modelo do falante nativo, partindo 

da dimensão pragmática da competência linguística para defender a utilização de técnicas de 

assimilação cultural, no qual é destacada a importância da comunicação não verbal e a necessidade 

de desenvolver no aprendente capacidades sociais durante os diferentes encontros interculturais e 

conseguir que o mesmo se comporte segundo as normas e as convenções da comunidade de fala, ou 

seja, um mesmo grupo social que partilha a mesma variedade – de língua e uns padrões de uso 

dessa mesma variedade, passando a constituir mais um membro desta comunidade. 

A proposta do segundo enfoque consiste em desenvolver no aprendente certos aspetos afetivos e 

emocionais, entre os quais se destaca uma atitude, uma sensibilidade, bem como uma empatia em 

relação às diferenças culturais. Somente desta forma, qualquer sinal de etnocentrismo será 

superado, sem haver qualquer renúncia da própria personalidade e identidade do aprendente e, 

assim, reduzir o choque cultural, tornando-o, inclusive, em mediador entre culturas de contacto.  

Neste sentido, o termo intercultural, de acordo com Grazia Cantoni (2011:12), explicado 

detalhadamente mais adiante, significa transpor barreiras da própria cultura e ver o “outro” (alguém 

de cultura diferente) de forma equivalente, reconhecendo a sua cultura como diferente e não como 

                                                           
1
 Diccionario de términos clave del Instituto Cervantes 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/compintercult.htm 
 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/compintercult.htm
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superior à sua específica. Despojando-se de toda uma carga de preconceitos e estereótipos da sua 

cultura, o que não se afigura tarefa fácil, possibilitará aos aprendentes, futuros cidadãos ativos em 

sociedade, uma interação eficiente. 

A mesma autora (2011:12) refere ainda que com o desenvolvimento dos sistemas de transportes e 

das comunicações, as novas tecnologias aceleraram o contacto intercultural, do qual nenhuma 

nação, grupo ou sociedade pode ficar de fora, resultando numa inevitável globalização, trazendo 

consigo infindáveis oportunidades, criando novas perspetivas. A comunicação intercultural 

representa, desse modo, um meio para minimizar o problema de desentendimento entre culturas 

diferentes. Esta interação intercultural revela-se necessária para as distintas expetativas dos 

indivíduos que pretendem ir estudar, trabalhar ou simplesmente viajar para outros países. 

Assistimos, pois, à emergência de “processos (e valores) como os de intercompreensão e 

intercultura (…) Subjazem-lhe os valores de identidade, respeito, solidariedade, cooperação e 

humanidade. E as atitudes de escuta, diálogo, co-construção” (Alarcão) citado por Diana Branco 

(2011:1)  

Este fenómeno espelha-se cada vez mais na sociedade portuguesa, que tem vindo a confrontar-se 

com os desafios que surgem com a questão da multiculturalidade, dada a presença de diversas 

etnias no seu seio. Por sua vez, esta realidade refletiu-se ao nível educativo, na medida em que 

somos testemunhas do aumento crescente, nas nossas escolas, de uma grande diversidade de 

alunos, não só no que diz respeito às origens sociais, como à herança cultural e aos estilos de 

aprendizagem. A tudo isto se junta a necessidade premente de preparar o indivíduo para enfrentar 

um mundo global, sem grandes fronteiras geográficas e exigente ao nível profissional, projetando-

o, desse modo, como cidadão internacional e intercultural. 

O professor, por seu turno, depara-se diariamente com a necessidade de atribuir um papel mais 

ativo ao aluno na construção da sua própria aprendizagem, de diferenciar as suas práticas 

pedagógicas dentro das comunidades de aprendizagem que são as turmas e de refletir sobre o seu 

papel na sociedade. Reconhecemos, assim, que de pouco valerão as legislações ou inclusive 

revisões a programas a materiais didáticos, se os próprios docentes, independentemente da área 

lecionada, não se consciencializarem da indispensabilidade do desenvolvimento da competência 

(comunicativa) intercultural e se não se reconstruírem eles próprios como professores, 

comunicadores e cidadãos interculturais.  

O acesso ao estilo de comunicação de outras culturas, conforme Bennet (2002:61) citado por 

Grazia Cantoni (2011:61) pode não somente ampliar o nosso modo de vivenciar experiências do 

mundo, mas também habilitar a manter relações construtivas com as sociedades em que atuam de 

acordo com uma lógica diferente. 
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Esta necessidade atual sobressai nos programas, no Quadro Europeu de Referência para as Línguas 

(daqui em diante, QECRL), e na bibliografia lida sobre o tema selecionado. Trata-se de uma 

mesma perspetiva de valorização do conhecimento explícito da língua, tanto em Português Língua 

Materna como em Espanhol Língua Estrangeira, sem, contudo, pôr de parte a comunicação. 

Nesse sentido, a investigação levada a cabo essencialmente no âmbito do estágio supervisionado de 

Espanhol procurou dar resposta a duas questões: - quais as vantagens da implementação de 

atividades de consciencialização ou reflexão intercultural? Como concretizá-las? 

 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos que nos propomos atingir com este relatório podem sintetizar-se nos pontos seguintes: 

a. Apresentar definição de linguagem e cultura: consideramos crucial que numa fase prévia à 

explanação do que é a competência intercultural, haja uma breve descrição do que é a cultura, o 

que encerra este conceito, que evolução tem sofrido este termo ao longo da história. Pretende-se, 

igualmente, demonstrar a relação estreita que existe entre a cultura e a própria linguagem, isto é, 

como a linguagem é um veículo por excelência de transmissão de referentes culturais, saberes e 

convenções sociais. 

b. Analisar a importância da cultura no ato de comunicação: - inequivocamente associado ao 

objetivo anterior, este trabalho de investigação procura demonstrar a efetividade da comunicação 

quando todos os interlocutores são conhecedores dos códigos culturais da sociedade meta. Quando 

tal não acontece, a comunicação poderá sair comprometida e verificar-se o chamado “choque 

cultural”. 

c. Refletir sobre o papel da competência intercultural no ensino, assim como nos programas de 

Espanhol do Ministério de Educação em Portugal, no QECRL e no Plan Curricular del Instituto  

Cervantes: tratando-se da aquisição da competência intercultural no contexto de aulas de Espanhol 

Língua Estrangeira, não poderíamos deixar de fazer referência aos documentos reguladores do 

Ensino da Língua Espanhola. Verificou-se que, pelo menos, a nível nacional, à competência 

intercultural não lhe é reconhecida a importância devida, abordando os conteúdos de modo muito 

superficial, o que dificulta a tarefa do professor na implementação de atividades propiciadoras a um 

aprendente interculturalmente competente. Este trabalho de investigação visa contrariar este 

cenário, apresentando sugestões e atividades diferenciadas e plenas de significado. 

d. Propor novas perspetivas do ensino da competência intercultural baseadas na reflexão e na 

descoberta: tendo como eixo orientador a aprendizagem indutiva, isto é, são os alunos que 

procuram, através do papel mediador do professor, alcançar as competências desejadas. Defende-
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se, portanto, que através da motivação, do interesse e da reflexão, os aprendentes possam, eles 

próprios, construir a sua aprendizagem, retirar conclusões e, neste caso em particular, demonstrem 

uma atitude de abertura ao outro e possam estabelecer comparações com a cultura meta, aferindo 

das semelhanças e diferenças. 

e. Sugerir atividades variadas e motivadoras, baseadas na utilização de materiais autênticos, sempre 

possível e relevante, meios audiovisuais, materiais didatizados e outros assentes no enfoque 

comunicativo, ou seja, pretende-se capacitar o aprendente para uma comunicação real, não só na 

vertente oral, mas também na escrita com outros falantes da Língua Estrangeira. As atividades e 

materiais utilizados procuraram reproduzir com a maior fidelidade possível a realidade fora da sala 

de aula. 

f. Refletir sobre a validade e eficácia das diferentes atividades apresentadas às turmas: tratando-se 

de um trabalho de investigação-ação, vemo-nos na contingência de na reta final, proceder a uma 

reflexão sobre a pertinência das atividades implementadas e qual o impacto na formação dos 

alunos.  
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Capítulo 2 

A Cultura e Linguagem  

 

Neste capítulo, esclareceremos aquele que é um dos conceitos em torno dos quais se constrói 

este relatório - a “cultura”. Elucidados quanto à evolução histórica do termo, é pertinente 

perguntar em que se fundamenta o seu ensino / transmissão em contexto de sala de aula. 

 

2.1. CULTURA – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O conceito de cultura, segundo Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva
2
, é visto como um 

dos principais alvos de análise e estudo nas Ciências Humanas, ao ponto de a Antropologia 

constituir-se como ciência quase somente em torno deste termo. Na verdade, os antropólogos, 

desde o século XIX, procuram definir os limites, contornos e bases da sua ciência através da 

definição de cultura. O resultado de toda esta reflexão, faz-nos concluir que as definições de cultura 

são múltiplas e, por vezes, contraditórias. 

O significado mais simples deste termo afirma que cultura abrange todas as concretizações 

materiais e os aspetos espirituais e religiosos de um povo. Por outras palavras, cultura é entendida 

por tudo aquilo que é produzido pela humanidade, seja no plano concreto, seja no imaterial, isto é, 

desde artefactos e objetos, até ideias, conceitos e crenças. A cultura reveste-se, assim, de toda uma 

complexidade de conhecimentos e competências humanas empregues socialmente. Além disso, 

inclui todo o comportamento aprendido, independentemente da questão biológica. 

De acordo com os autores, essa definição foi criada por Edward Tylor, no século XIX e apesar do 

seu caráter de atualidade, inúmeras gerações de antropólogos procuram aprofundá-la para melhor 

compreender o comportamento social. Entre os mais conceituados, destaca-se Franz Boas que no 

início do século seguinte, promoveu uma crítica sistemática às teorias até então vigentes que 

defendiam a existência de uma hierarquia entre culturas. Tais teorias, as chamadas evolucionistas 

                                                           
2 Dicionário de Conceitos Históricos. Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva. Ed. 

Contexto. São Paulo, 2006 
http://www.igtf.rs.gov.br/wp-content/uploads/2012/03/conceito_CULTURA.pdf 

 

http://www.igtf.rs.gov.br/wp-content/uploads/2012/03/conceito_CULTURA.pdf
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pela influência da obra de Charles Darwin, defendiam que todas as culturas passavam pelas 

mesmas etapas, evoluindo e progredindo das mais primitivas para as mais avançadas ao longo do 

tempo, sendo que o patamar mais avançado era atingido pelo Ocidente. Boas, por sua vez, foi um 

dos pioneiros a criticar essa visão, afirmando que toda a cultura tem uma história própria, um 

património único e inigualável, que se desenvolve de modo particular e não pode nem deve ser 

julgada em função de outras. O referido autor utilizou estes factos históricos para explicar a 

diversidade cultural. É exatamente essa mesma diversidade, que a Antropologia procura estudar. 

Qual a natureza do comportamento cultural? Raça e meio influem nas definições culturais? As 

culturas evoluem? Essas são algumas das questões que desde o século XIX têm-se revelado de 

maior interesse junto dos antropólogos.  

Referem, ainda, que outro sentido muito comum atribuído à palavra cultura é aquele que a define 

como produção artística e intelectual. Deste modo, podemos falar de cultura erudita, cultura 

popular, cultura de massas, no fundo, todas as expressões que designam conceitos específicos para 

a produção intelectual de determinados grupos sociais. Partindo já de uma perspetiva 

psicossociológica deste conceito, é o da cultura vista como a programação coletiva da mente, que 

distingue os membros de um grupo ou de uma categoria de pessoas. Importa, nesta fase, salientar 

que cada indivíduo é único na forma de pensar, de comportar-se, de interpretar o mundo, 

independentemente da comunidade cultural em que vive - tem a sua idiossincrasia, um modo 

singular de sentir a influência de diversos agentes. 

Nesse mesmo documento os autores referem que atualmente, em Antropologia, não existe um 

consenso no que toca à complexidade deste conceito. No entanto, nem todas as definições provêm 

desta ciência e é nesse sentido que se fala da chamada Dialética da colonização amplamente 

estudado por Alfredo Bosi, referenciado por Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva
3
, que 

defende que o conceito cultura está intimamente relacionado com a linguística e etimologia da 

palavra: cultura, como culto e colonização, pois viria do verbo latino colo, que significa eu ocupo a 

terra. Deste modo, cultura encerraria em si o sentido de o que se vai trabalhar, o que se quer 

cultivar e não apenas no âmbito da agricultura, mas também no que toca à transmissão de valores e 

conhecimento às gerações seguintes. O mesmo autor, no seguimento deste pensamento, afirma que 

a cultura é o conjunto de práticas, de técnicas, de símbolos e de valores que deverão ser 

transmitidos às gerações futuras como garante de convivência social. Contudo, torna-se, 

igualmente, necessária uma consciência coletiva que partindo da vida quotidiana, elabore planos 

para o futuro da comunidade. Por tudo isto, poder-se-á concluir que é o conjunto de determinadas 

regras que possibilita a coexistência entre indivíduos. Essas regras conformam todo um património 

                                                           
3 Dicionário de Conceitos Históricos. Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva. Ed. 

Contexto. São Paulo, 2006 
http://www.igtf.rs.gov.br/wp-content/uploads/2012/03/conceito_CULTURA.pdf 

 
 

http://www.igtf.rs.gov.br/wp-content/uploads/2012/03/conceito_CULTURA.pdf
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denominado de cultura que permite a adaptação do indivíduo ao meio social e natural no qual está 

inserido. E é através dessa herança cultural que os indivíduos conseguem comunicar uns com os 

outros, utilizando não só a linguagem, mas também diferentes formas de comportamento. 

Determinados sentimentos e intenções só são compreendidas, na medida em que existe um 

conhecimento das referidas regras culturais da respetiva sociedade. Deixamos como exemplo, 

atitudes partilhadas como o: cumprimentar, despedir, rir, insultar, bem como modos de vestir, 

comer, horários de refeições, entre muitos outros, indicam um mesmo entendimento sobre 

determinados códigos, possibilitando, assim, a comunicação. E para que a comunicação aconteça e 

se estabeleça com sucesso, esses códigos deverão estar interiorizados por todos os intervenientes 

neste processo. 

Quando tal não acontece, isto é, quando o desentendimento se sobrepõe, falamos do choque 

cultural, que de acordo com a definição patente no Diccionario de términos clave del Instituto 

Cervantes
4
, está relacionado com a designação inglesa cultural shock, que se refere ao conjunto de 

reações que um indivíduo poderá experimentar e por extensão o aprendente de segundas línguas ao 

entrar em contacto pela primeira vez com uma cultura diferente da sua e cujo grau de conhecimento 

pode ser muito diversos entre indivíduos. Tal impacto acarreta normalmente uma variável afetiva e 

uma cognitiva. No caso da primeira, é bem possível que o sujeito vivencie emoções como o medo, 

a desconfiança, o desconforto, a ansiedade ou mesmo a insegurança. Do ponto de vista cognitivo, 

poderá enfrentar um conflito cognitivo entre o seu conhecimento do mundo, por um lado, e os 

marcos de conhecimento, os valores ou as interpretações próprias da nova cultura, por outro. 

Alguns autores têm definido o choque cultural como uma perda na operabilidade das estratégias de 

resolução de problemas que o indivíduo tem desenvolvido na sua língua primeira, quando se trata 

de aplicá-las ao contexto da nova cultura. Outros, por sua vez, têm descrito o fenómeno da 

aculturação, composto pelas seguintes etapas: 1) euforia, 2) choque cultural, 3) stress cultural e 4) 

assimilação ou aceitação. 

Segundo as investigações levadas a cabo recentemente, defende-se que quanto maior for o grau de 

distância entre a própria cultura e a estrangeira, maior será o choque cultural. No entanto, a reacção 

do indivíduo vem condicionada por fatores pessoais, tais como: a personalidade, a atitude, 

preconceitos, os conhecimentos prévios, a experiência em situações de comunicação intercultural 

ou mesmo as expetativas criadas em torno da cultura em causa, bem como os fatores ambientais. 

Além de todos estes, convém destacar a importância do tempo de permanência no país estrangeiro, 

o estabelecimento de vínculos de carácter profissional ou pessoal com membros da nova cultura ou 

inclusivamente a frequência de encontros com membros da própria cultura. Parece, assim, óbvio 

que o desenvolvimento de um determinado nível de competência comunicativa e competência 

                                                           
4
 Diccionario de términos clave del Instituto Cervantes 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/choque.htm 
 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/choque.htm
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intercultural corresponderá a uma maior capacidade para superar as eventuais consequências 

negativas ou traumáticas desta experiência. 

Trabalhar com a rica gama de significados do conceito cultura, segundo Diana Branco, dota os 

educadores de uma importante ferramenta contra o preconceito, pois normalmente este deriva do 

etnocentrismo. Assim sendo, uma estratégia possível para as salas de aula poderá passar por 

trabalhar com os alunos elementos de culturas diferentes da deles, expondo como cada uma dessas 

culturas corresponde a respostas aos seus próprios problemas e tem significado para os seus 

membros.  

Essa estratégia encerra em si outra vantagem que é a de possibilitar discutir a diversidade cultural e 

estimular o respeito à diferença. Quanto mais um indivíduo souber da outra cultura, melhor e mais 

eficazmente poderá interagir com aqueles pertencentes à outra cultura e vice-versa. E se nós, como 

docentes de língua estrangeira, pudermos difundir essa ideia, isto é, mostrar o que é aprendido na 

comunidade de origem só fará enriquecer os conhecimentos e preparar convenientemente o aluno 

para o que será necessário assimilar da variedade padrão de uma língua. Deste modo, estaremos a 

contribuir para o crescimento desse mesmo indivíduo, fazendo sentir-se mais valorizado, pois não 

só saberá como expressar-se na sua comunidade, mas também fora dela. Esta ideia sai reforçada 

pelo que afirma Hall citado por Cantoni, Grazia (2005: 18-28) em que “não há nenhum aspeto da 

vida humana que não seja tocado e modificado pela cultura”. Neste sentido, o aluno de uma 

determinada cultura necessitará de assimilar a outra cultura na qual está a ser gradualmente 

inserido, mesmo que seja à distância, visando adequar-se às situações que lhe são apresentadas, 

falar e compreender a língua dos sujeitos com quem poderá interagir e em última instância, até para 

garantir a sua sobrevivência 

No momento em que são solicitadas aos alunos atividades que impliquem o uso das novas 

tecnologias, tais como navegar pela Internet com o objetivo de procurar material na língua 

estrangeira alvo, já se lhes estará a proporcionar um contacto com outros contextos culturais. Logo, 

a utilização destes instrumentos deverá, a nosso ver, constituir uma aposta forte em qualquer aula 

de língua estrangeira.  

A cultura, segundo Samovar citado por Garzia Cantoni (2005:26) “[…] serve como necessidade 

básica de explicar um mundo previsível ao qual cada um de nós está firmemente ligado e assim nos 

capacita a entender o nosso próprio ambiente” e acrescenta ainda como “ a cultura governa e define 

as circunstâncias sob as quais várias mensagens podem ou não ser enviadas, percebidas ou 

interpretadas”. Porém, não resulta suficiente o conhecimento de outra cultura para saber interpretar 

uma situação estranha; o conhecimento do contexto da situação também se revela significativo e 

poderá mudar a interpretação dos factos. Kramsch citado por Cantoni, Grazia (2005: 18-28) reforça 

essa questão com a convicção de que as palavras que os interlocutores trocam nos encontros 

verbais têm estreita relação com o contexto situacional e cultural em que estes ocorrem. 



 Argentina: uma janela à aquisição da competência cultural, sociocultural e intercultural 18 

Assim sendo, poder-se-á afirmar que os signos verbais, para-verbais e não-verbais ajudam o 

interlocutor a insinuar, a esclarecer ou, ainda, a conduzir as interpretações por parte deste face à 

infinita quantidade de fatores potencialmente relevantes do contexto. Estas pistas ajudam o 

indivíduo a inferir, evocando o conhecimento cultural anterior e as expetativas sociais necessárias 

para a interpretação de determinado enunciado. A cultura surge, assim, como uma proteção e 

atrevemo-nos a ir um pouco mais longe, como um anteprojeto para as diferentes atividades da vida, 

fornecendo, igualmente, as capacidades e as regras necessárias que permitam uma correta 

adaptação ao mundo. Esta aprendizagem ocorre, na maior parte das vezes, sem que o individuo se 

dê conta, dado o seu carácter de repetição e reforço constantes. 

2.2. LINGUAGEM E CULTURA  

Ao longo deste subcapítulo pretende-se sublinhar o porquê de não se conseguir dissociar a língua 

da cultura. A propósito desta questão, Kluckhohn (1944: 26) escreveu: “A cultura sem a língua é 

impensável”. O surgimento da língua constituiu um passo gigantesco na construção de um sistema 

o qual designamos de cultura. Esta tem permitido que a transmissão de conhecimentos, tradições, 

saberes e comportamentos de geração em geração suceda. De acordo com Kramsch (1998: 3a 

língua é o principal meio pelo qual conduzimos as nossas vidas sociais e quando usada em 

contextos de comunicação, está intimamente ligada à cultura de diversos modos e de formas 

complexas. Os indivíduos expressam factos, ideias e situações que são comunicáveis na medida em 

que se trata de uma realidade partilhada com outros. 

A partir dessa troca de informações, os sujeitos aprendem, criam experiência através da língua, 

fazendo uso também dos conhecimentos que já possuíam acrescidos daqueles adquiridos a cada 

nova experiência vivida. O que é comunicado surge como resultado dessa mesma partilha, uma 

paleta colorida de atitudes, crenças, valores, tradições e ideais. 

 

2.2.1. LÍNGUA ORAL E LÍNGUA ESCRITA 

A comunicação oral, bem como a produção escrita são muito importantes no ensino de uma língua 

estrangeira. O professor funciona como um modelo, uma referência no que toca à pronúncia e ao 

próprio rigor, pois caso não reúna estes requisitos poderá colocar em risco o sucesso da 

comunicação do aluno. Nesse sentido, o professor poderá socorrer-se de diversos tipos de recursos 

para explicar o significado de uma palavra, tal como: sinónimos, paráfrases, gestos, expressões 

faciais, entre outros, que levarão o aluno a chegar dedutivamente ao significado pretendido. Foi 

também nosso propósito, no âmbito da aprendizagem da língua espanhola, tentar, através da 

imersão numa nova sociedade / cultura, como é o caso da Argentina, ampliar os horizontes e levar 

os alunos a constatar a riqueza existente nos países de língua oficial espanhola. Uma mesma 
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palavra pode ter conotações distintas, e um mesmo conceito pode ser dito ou escrito de formas 

distintas, consoante o país, região ou comunidade. 

A linguagem, tal como explanado anteriormente, não pode ser separada da cultura, pois um 

enunciado de um indivíduo é o resultado do seu pensamento moldado por meio da cultura em 

diferentes situações, bem como do conhecimento partilhado desse mesmo sujeito interagindo com 

o interlocutor – processo de comunicação. Poder-se-á dizer que um dos papéis da linguagem é a 

perpetuação da cultura? A resposta é inequivocamente afirmativa, pois a língua tanto na sua forma 

oral (tradições contadas de geração em geração, dialetos) como na sua forma escrita (através de 

documentos), permite-nos resgatar informações relevantes sobre os conhecimentos da humanidade. 

Como complementa Kramsch citada por Cantoni, Grazia (2005: 18-28) a linguagem não é um 

código livre de cultura, diferente do modo pelo qual os indivíduos pensam e se comportam, pelo 

contrário desempenha o seu papel mais importante na perpetuação da cultura, em particular na sua 

forma escrita. As diferentes culturas apresentam realidades distintas e cada sujeito interage com as 

mensagens recebidas de acordo com a sua personalidade única. 

Segundo a mesma autora, Grazia Cantoni (2005:30-31), dada a diversidade de línguas, os filólogos 

e linguistas estiveram interessados nessa diversidade das línguas humanas e nos seus significados 

desde o século XVIII. A descoberta por parte de académicos europeus de línguas orientais como o 

sânscrito e a capacidade de decifrar hieróglifos egípcios no final do mesmo século, coincidiu com o 

renascimento do nacionalismo em França e na Alemanha, que foi acompanhado pelo aumento de 

interesse nas características únicas das suas línguas nacionais. A noção romântica da 

indissociabilidade da língua e da cultura promovida por Johann Herder (1744 – 1803) e William 

von Humboldt (1762 – 1835) deu grande importância à diversidade das línguas e culturas do 

mundo. 

Significativas diferenças semânticas entre as línguas também foram enfatizadas por Humboldt 

citado por Grazia Cantoni (2005:31) que as via como diferentes visões do mundo. Assim sendo: 

Cada língua contém uma visão de mundo característica. Como som individual, ela faz a 

intermediação entre objeto e pessoa, então, a língua, na sua totalidade, serve de 

intermediária entre os seres humanos e a natureza interna e externa que os afeta. 

(Kramsch, citada por Cantoni, Grazia, 2005: 18-28) complementa esta ideia, afirmando que se os 

falantes de diferentes línguas não se entendem uns aos outros, não é porque não haja uma possível 

tradução para o que está a ser dito, mas antes devido ao facto de estes não partilharem de um 

mesmo modo de ver e interpretar os acontecimentos. Em suma, eles não recortam a realidade ou 

categorizam uma experiência da mesma forma, pois cada língua codifica semanticamente essa dada 

experiência, tornando certos aspetos mais evidentes para os usuários daquela língua. 
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Assim sendo, a linguagem e a cultura caminham juntas, no entanto, o código utilizado pelo falante 

depende da sua cultura e do contexto de determinada situação. É este último que vai indicar a 

possível interpretação a ser dada. Uma cultura é distinta da outra, cada indivíduo possui um 

conhecimento partilhado de senso comum, o que propicia o entendimento do que o outro lhe está a 

transmitir. Contudo, cada cultura tem as suas especificidades que divergem das outras. Para evitar o 

tão falado choque cultural e apostar mais na eficiência da interação, importa conduzir o indivíduo a 

questionar-se sobre o porquê, o quê e como determinada mensagem é transmitida dentro daquele 

contexto situacional em particular. 

A mesma autora, Claire Kramsch, tal como menciona Grazia Cantoni (2005:18-28) é bastante 

precisa quanto a essa questão quando questiona como esse significado pragmático pode ser 

realizado culturalmente em trocas verbais. Explica que tal significado é criado não apenas através 

do que os falantes dizem uns aos outros, mas através do que eles fazem com as palavras para 

satisfazer as exigências do seu meio. Nesse sentido, os usuários de determinada língua não só 

aprenderam a interpretar signos e a agir de forma adequada face a esses signos como também 

aprenderam a esperar determinados comportamentos dos outros. Desde a infância são aprendidos 

certos enunciados de uma forma culturalmente apropriada: uma saudação, um gesto, um sorriso, 

um determinado sinal de trânsito, entre tantos outros exemplos, são assimilados de modo distinto 

de sociedade para sociedade. Com base na experiência e na cultura de cada indivíduo (ou 

combinação de culturas) é consensual que os indivíduos organizam o seu conhecimento do mundo 

e utilizam-no para inferir interpretações e estabelecer relações com respeito a qualquer nova 

informação, acontecimento ou experiência que sucedam, pois o ser humano procura adaptar-se a 

todas as situações e quanto mais o indivíduo conhece o mundo (outras culturas e experiências de 

vida), mais ele desenvolve a sua adaptabilidade e flexibilidade. Os signos verbais, paraverbais 

(pronúncia, entoação, ritmo) e não-verbais (a direção do olhar, gestos, postura do corpo, tom de 

voz, riso, etc) vão funcionando como pistas que ajudam os falantes a insinuar, esclarecer ou 

inclusivamente guiar as interpretações dos seus interlocutores acerca do que está a ser dito e que 

possa ser de relevância para a comunicação. 

Segundo Grazia Catoni (2005: 39), uma vez que a linguagem e a cultura não podem ser separadas 

como já foi aqui explanado através de uma série de processos, torna-se imperioso introduzir uma 

outra variável – a comunicação. Esta é o resultado da combinação linguagem e cultura que em 

contextos de interação, dá-se necessariamente a comunicação. Esta última interessa, de modo 

específico, porque por meio dela chegaremos à competência comunicativa que permitirá aos seus 

interlocutores, em contextos situacionais, interagirem corretamente ao exercerem uma 

comunicação bem-sucedida. Este foi o grande objetivo deste trabalho de investigação nas 

diferentes aulas desenhadas para este grupo de alunos. Não obstante, estes aprendentes já deterem 

conhecimentos linguísticos (Espanhol), tal foi sendo, dentro das nossas limitações temporais e 
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espaciais, comprovado que sem uma abordagem cultural, o entendimento do diferente, do Outro 

poderia sair comprometido. Levar os discentes a uma nova realidade, a aperceberem-se tanto das 

diferenças lexicais, de pronúncia e também da própria gramática quer em textos escritos quer 

auditivos, permitiu-lhes, por um lado, alargar a sua competência na língua espanhola. Contudo, a 

tomada de consciência com vivências tão díspares das suas, como o sistema educativo Argentino, a 

exploração infantil e a miséria de tantas crianças e jovens, passando pelas tradições natalícias, por 

problemas de saúde e terminando em viagens e atividades de tempo livre do povo argentino, 

ampliou, seguramente, os horizontes destes discentes e tornou-os mais competentes, caso resolvam, 

por motivos vários, dirigirem-se até este país que se transformou numa realidade mais próxima.  

  



 Argentina: uma janela à aquisição da competência cultural, sociocultural e intercultural 22 

Capítulo 3 

Comunicação e Cultura 

Quando nascemos, encontramos uma história em processo. É como se estivéssemos a apanhar um 

“comboio” que vai e vem de muitas estações e que já transportou milhões de pessoas que, por sua 

vez, já realizaram, em conjunto, um número incontável de ações. A partir daí foi-se construindo 

uma identidade comum, uma forma própria de viver, de entender o tempo e a realidade. As ações 

realizadas manifestaram-se numa pluralidade de significados registadas por palavras conformadas 

em discurso. São elas que nos entregam “descrito” e interpretado pelas gerações anteriores, o 

pequeno espaço do mundo que temos para viver. São as pessoas que conformam essa nossa 

realidade e nas quais naturalmente confiamos que nos vão contar os acontecimentos e factos que 

não vimos e que desconhecíamos até então. 

Mas o que é comunicar? Comunicar é contar a alguém alguma coisa. É ouvir de alguém algo, 

pressupondo, por conseguinte, o diálogo. Nós só falamos, só contamos alguma coisa quando subjaz 

algum interesse (ou queremos despoletá-lo) da parte de quem ouve, pois é a atenção que nos dispõe 

a ficar a ouvir o nosso interlocutor. Para que haja entendimento entre as partes, para que haja 

comunicação, torna-se necessário que a linguagem seja “comum”, isto é, que os indivíduos que 

participam nesse processo de interação, sejam socialmente organizados e que dotem a essa mesma 

interação de significado. Logo, a mediação entre o homem e a realidade objetiva é exercida pelas 

linguagens, sobretudo pela verbal, pela palavra. 

3.1. COMPLEXIDADE DA COMUNICAÇÃO 

O conceito – comunicação – torna-se ainda mais intrincado se forem consideradas as dimensões 

culturais. A comunicação implica interação e o ser humano precisa comunicar-se da mesma forma 

que precisa de água para viver. O homem é um ser iminentemente gregário e que para satisfazer as 

suas necessidades, manter a sua identidade cultural que o diferencia dos restantes, necessita 

comunicar. Esta ideia sai reforçada por Samovar citado por Grazia Cantoni (2005: 42) que defende 

que a “cultura é aprendida, praticada, transmitida e preservada através da comunicação”. Sai desta 

definição enfatizada a importância da comunicação, que depende da linguagem e da cultura. Se 

todos os mecanismos inerentes à comunicação estiverem devidamente articulados, esta resultará 

eficiente. Esta competência revela-se como mais uma etapa para alcançar o objetivo da 

interculturalidade no ensino das línguas estrangeiras. Face a isto, este relatório, entre outras 
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questões, pretende em primeira instância, explicar a questão da comunicação e da competência 

interculturais para que se possa refletir com maior profundidade sobre a importância de se 

comunicar com indivíduos de outras culturas e sobre os benefícios deste tipo de contacto. Sem, 

naturalmente, querer anular os traços identificativos das culturas pertencentes originalmente a cada 

sujeito, o conhecimento da cultura alvo (seja por motivos académicos, profissionais, comerciais ou 

de lazer) irá, seguramente permitir uma maior integração nestes diferentes âmbitos por parte deste 

numa sociedade que não é a sua, derrubando preconceitos, estereótipos, sentimentos menos 

positivos, como discriminação, racismo, violência, entre outros, exaltando, deste modo, valores 

como a tolerância e o respeito. Com as atividades levadas a cabo durante o período da prática 

profissional, procurámos demonstrar, que não obstante as formas de vestir, falar, de conviver social 

e profissionalmente, todas as culturas são igualmente importantes e válidas. No contexto específico 

de alunos que estão a aprender Espanhol como língua estrangeira, só faz sentido, facultar-lhes toda 

a informação e contacto possíveis com as realidades dos países de língua oficial espanhola e, assim, 

permitir-lhes adquirir uma maior consciencialização do seu lugar no mundo. Este relatório centrou-

se, fundamentalmente, na realidade argentina. Condicionados pelas circunstâncias de uma prática 

profissional partilhada e com um número reduzido de aulas, o nosso campo de atuação resultou 

limitado, circunscrevendo as nossas aulas apenas a alguns aspetos.   

 

3.2. COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 

Segundo Canale e Swain, citados por Grazia Cantoni (2005: 42-45), a competência comunicativa é 

entendida como os sistemas subjacentes de conhecimento e habilidade requeridos para a 

comunicação (por exemplo, conhecimento de vocabulário e habilidade para utilizar as convenções 

sociolinguísticas de uma determinada língua). O conhecimento refere-se, neste caso, ao que o 

indivíduo sabe (consciente ou inconscientemente) sobre a linguagem e outros aspetos do uso 

comunicativo da linguagem; a habilidade está relacionada com a forma (correta ou errada) com que 

se faz uso desse conhecimento na comunicação. 

Canale propõe ainda quatro elementos distintivos de conhecimento e habilidade para a competência 

comunicativa: 

1) Competência gramatical – domínio do código linguístico (verbal e não verbal); 

2) Competência sociolinguística - ocupa-se em adequar as expressões produzidas ao entendimento 

adequado em diferentes contextos sociolinguísticos que dependem de fatores contextuais como a 

situação dos participantes, os propósitos da interação, as suas normas e convenções; 

3) Competência discursiva – como se combinam formas gramaticais e os significados para se obter 

um texto coeso; 
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4) Competência estratégica - compõe-se do domínio das estratégias de comunicação verbal e não 

verbal que podem ser utilizadas principalmente por duas razões: 

a) compensar  as falhas na comunicação devido a condições que a limitam, como, por exemplo, a 

incapacidade momentânea de lembrar uma ideia ou uma forma gramatical ou incompetência 

insuficiente numa ou mais áreas da competência comunicativa; 

b) favorecer  a eficácia da comunicação como, por exemplo, falar deliberadamente baixo e de 

forma lenta com uma intenção retórica. 

 

 

 

 

 

Figura 1: modelo de Canale e Swain
5
 

 

De acordo com a autora Grazia Cantoni (2005: 44), a aquisição da competência comunicativa 

acontece quando o indivíduo de uma cultura se apropria dos mecanismos (conhecimento do 

vocabulário, habilidades de usar as convenções sociolinguísticas e outros) assimilados através da 

linguagem, de acordo com os reforços culturais sempre repetidos que ele recebe (de forma 

inconsciente) e também quando esse mesmo indivíduo faz uso das ferramentas adequadas com a 

finalidade de conseguir uma interação bem-sucedida. Da mesma forma que Canale e Swain, 

Bachman também oferece algo mais do que uma definição para o que deve ser entendido como 

competência comunicativa. Ele parte do modelo dos referidos autores e amplia-o, na medida em 

que tenta caracterizar os processos através dos quais os seus vários componentes interagem não só 

entre si, mas com o contexto no qual o uso da língua acontece, o que caracteriza o uso 

comunicativo da língua. Não devemos desvalorizar que o modelo de Bachman surgiu dez anos 

após o proposto por Canale e Swain. 

Muitas mudanças, pesquisas e debates sucederam nesse período, o que justifica o aparecimento de 

um modelo mais completo, pois Bachman afirma que a capacidade para usar uma língua de 
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maneira comunicativa envolve tanto o conhecimento quanto a capacidade de implementar ou usar 

esse mesmo conhecimento. Para o autor, competência abrange conhecimentos específicos que são 

usados na comunicação. O modelo que concebia inicialmente compreendia os seguintes 

conhecimentos
6
: 

a) competência linguística, subdividida em organizacional e pragmática; Esta dimensão da 

competência inclui as habilidades relacionadas com a estrutura formal da língua para 

produzir ou reconhecer frases gramaticais corretas, incluindo o seu conteúdo proposicional 

e ordenando-as para formar textos (Bachman, 1990:87) Esta dimensão da competência 

inclui as “habilidades relacionadas con la estructura formal de la lengua para producir o 

reconocer frases gramaticales correctas, incluyendo su contenido proposicional y 

ordenándolas para formar textos” (Bachman, 1990: 87). Estas habilidades são de dois tipos: 

a. A competência gramatical, que inclui a competência de uso linguístico e é similar à 

competência gramatical de Canale e Swain (1980). 

b. A competência textual, que inclui o conhecimento das convenções para unir 

enunciados de maneira que formem um texto. Esta componente é similar à 

competência discursiva de Canale (1983), contudo Bachman apresenta-o de forma 

mais elaborada. A competência textual inclui a coesão e a organização retórica. A 

coesão refere-se às formas de marcar explicitamente as relações semânticas, como 

a referência, a elipsis ou a coesão léxica. A organização retórica refere-se à 

estrutura conceptual geral do texto e está relacionada com o efeito do texto no 

usuário da língua (Van Dijk, 1977). As convenções da organização retórica 

incluem métodos comuns de desenvolvimento, como a narração, descrição, 

comparação, classificação e análise do processo. 

b) competência  estratégica, que está relacionada com o conhecimento sociocultural, o 

conhecimento real do mundo; e 

c) mecanismos psicofisiológicos, os quais dizem respeito aos processos neurológicos e 

psicológicos na real produção da língua como um fenómeno físico. 

Mais recentemente, Bachman (citado por Cantoni, 2005: 42-45) reviu o seu modelo e introduziu 

algumas alterações. Primeiramente, ao que denominava de competência, passou a designá-la de 

“conhecimento”, defendendo que saber usar uma língua está relacionado com a “capacidade de 
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utilizar o conhecimento da língua em sintonia com as características do contexto para criar e 

interpretar significados”. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2: modelo de Bachman
7
 

O conceito de competência comunicativa tem sofrido alterações, adaptações e reajustes no que toca 

à sua definição e entendimento, - sobre o qual várias teorias são apresentadas, desde a dicotomia 

chomskiana que opõe a competência ao desempenho e que seleciona a competência gramatical 

como objeto das ciências linguísticas. Inspirado no racionalismo e na tradição lógica dos estudos da 

linguagem, ele apresenta uma teoria a que chama de gramática e seu estudo incide especificamente 

na sintaxe que, para ele, constitui um nível autónomo e central para a explicação da linguagem. A 

função dessa gramática não é ditar regras, mas envolver todas e apenas as frases gramaticais, ou 

seja, as que pertencem à língua. É assim que surge a Gramática Gerativa de Noam Chomsky. 

Gerativa (gerar – criar frases) porque permite, a partir de um número limitado de regras, gerar um 

número infinito de sequências. 

Chomsky apresenta na sua gramática uma teoria que discute aspetos linguísticos como a 

criatividade do falante e a sua capacidade de emitir e de compreender frases inéditas. Sendo assim, 

a gramática seria considerada um sistema finito que permite gerar um conjunto infinito de frases 

gramaticais. Estas frases, porém, obedeceriam a regras que definem as sequências de palavras e 

cada indivíduo possuiria estas regras internalizadas, de modo que teria competência linguística para 

utilizar a língua a partir de diferentes combinações segundo as suas particularidades. 
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A Gramática é analisada basicamente a partir de três ângulos ou pontos de visão - sintaxe, 

semântica e fonologia: 

• O componente sintático é o sistema de regras que definem a formação das frases. 

• O componente semântico é o sistema das regras que definem a interpretação das frases. 

• O componente fonológico ou fonético é um sistema de regras que formam as frases a partir de 

uma sequência de sons. 

Para Chomsky, é tarefa do linguista descrever a competência do falante. Ele define competência 

como capacidade inata que o indivíduo tem de produzir, compreender e de reconhecer a estrutura 

de todas as frases de sua língua. Ele defende que língua é conjunto de infinito de frases e que se 

define não só pelas frases existentes, mas também pelas possíveis, aquelas que se podem criar a 

partir interiorização das regras da língua, tornando os falantes aptos a produzir frases que até 

mesmo nunca foram ouvidas por ele. Já o desempenho (performance ou uso) é determinado pelo 

contexto onde o falante está inserido. O termo gramático é usado de forma dupla: é o sistema de 

regras possuído pelo falante e, ao mesmo tempo, é o artefacto que o linguista constrói para 

caracterizar esse sistema, A gramática é, ao mesmo tempo, um modelo psicológico da atividade do 

falante e uma “máquina” de produzir frases. A teoria chomskiana conduz ao universalismo, pois o 

que está em questão é o “falante ideal”, e não locutores reais do uso concreto da linguagem. A 

capacidade para desenvolver a linguagem é uma habilidade inata do ser humano: já nascemos com 

ela. E como a espécie humana é caracterizada pela racionalidade, a questão fundamental para essa 

linha de estudo é a relação entre linguagem e pensamento. Os seus estudos centralizam-se no 

percurso psíquico da linguagem como, e em consequência disso, no domínio da razão.  

 

 

 

 

 

Figura 3: Hierarquia de Chomsky
8
 

Entretanto, o modelo de Hymes contestava o formalismo (chomskiano) e a sua conceção de 

comunidades de fala homogéneas e não tinha como objetivo a legitimação dessa dicotomia, pois o 

seu interesse não era a descrição da gramática, mas a descrição da capacidade de uso da linguagem. 
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Como já foi referido anteriormente, o modelo teórico proposto por Hymes visava descrever os 

conhecimentos que permitiriam ao participante de um evento de fala ou escrita usar a linguagem 

em situações sociais. Assim sendo, o conhecimento das regras da língua, do sistema, representa um 

nível do saber necessário para agir e interpretar, ou seja, para usar a linguagem numa determinada 

situação comunicativa, mas não se revela suficiente para explicar esse conhecimento e, deste modo, 

outros níveis são previstos no modelo. O modelo ampliado de competência comunicativa é capaz 

de caracterizar, por um lado, o caráter processual em constante transformação, da competência, na 

medida em que envolve a interpretação de elementos do contexto situacional, como é o caso do 

contexto de sala de aula e outras interações com propósitos didáticos e, por outro, a natureza 

socialmente construída da competência.  

 

 

Figura 4: modelo de Hymes
9
 

Tendo em conta os modelos de competência comunicativa explicitados, os aprendentes de uma 

segunda língua devem alcançar, não somente um domínio da fonética, do vocabulário e da 

gramática, mas também de outros aspetos da competência comunicativa. Devem ser capazes de 

emitir e compreender atos de fala apropriados ao contexto, utilizando as estratégias adequadas 

possibilitadoras da comunicação. 
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3.2.1. A AQUISIÇÃO E ENSINO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 

Na área de aquisição das primeiras línguas, durante as últimas décadas, tem-se prestado grande 

atenção à aquisição das distintas dimensões da competência comunicativa e, principalmente, à 

componente discursiva e pragmática. Hickmann (citado por Branco, 2011: 39) sublinhou que a 

aquisição da competência discursiva se inicia em idades precoces. No que concerne a competência 

pragmática, a aquisição de alguns atos de fala têm recebido grande atenção por parte dos 

investigadores. Tem-se vindo a observar que, por exemplo, os bebés aprendem a expressar pedidos 

desde uma etapa ainda não designada de verbal e ao alcançarem os quatro anos podem produzir a 

maior parte das solicitações no sentido literal, sem compreender, no entanto, qual a intenção do 

interlocutor.  

Numa fase inicial, os pais desempenham um papel inestimável, pois ajudam os seus filhos a 

adquirir distintos aspetos da competência sociolinguística, pragmática e discursiva. Nos últimos 

anos a aquisição das distintas dimensões integrantes da competência comunicativa tem sido alvo da 

investigação e interesse por parte de inúmeros linguistas, pedagogos e docentes visando o sucesso 

da aprendizagem de segundas línguas.  

O conceito de “competência comunicativa”
10

 tem implicações pedagógicas a distintos níveis - a) os 

objetivos de aprendizagem; b) as estratégias de ensino e autonomia na aprendizagem; c) a 

avaliação. 

a. Os objetivos de aprendizagem – o ensino das distintas dimensões da competência comunicativa 

deve constituir um importante objetivo no ensino das segundas línguas e línguas estrangeiras, dado 

que se revela insuficiente apenas conhecer os elementos do sistema linguístico. Torna-se necessário 

utilizá-los de forma adequada. É fundamental incluir de forma específica distintos aspetos da 

competência comunicativa nos objetivos nos programas e planificações de cada ciclo, ano de 

escolaridade e unidades didáticas. 

b. As estratégias de ensino e autonomia na aprendizagem. Torna-se importante que os docentes 

ensinem aspetos específicos relacionados com as distintas dimensões da competência e além do 

mais proporcionem a oportunidade de aceder a textos orais e escritos que se tenham produzido em 

contextos naturais. Uma das estratégias primordiais no caso das competências sociolinguística, 

pragmática e discursiva poderá passar pela comparação com a primeira língua. Revela-se 

                                                           
10

 CENOZ IRAGUI, Jasone (2004). “El concepto de competencia comunicativa”. Em Sánchez Lobato, J. e I. 

Santos Gargallo. Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda 

lengua/lengua extranjera. Madrid: SGEL, pp.449-466. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunicativo/cenoz04.htm 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunicativo/cenoz04.htm


 Argentina: uma janela à aquisição da competência cultural, sociocultural e intercultural 30 

igualmente crucial que os aprendentes obtenham cada vez mais autonomia face ao seu processo de 

ensino e para tal exige-se aos professores que trabalhem no sentido de conduzir os alunos a uma 

maior consciência e espírito reflexivo. 

c. A maioria dos livros de texto incluem atividades relacionadas com os distintos aspetos da 

competência comunicativa, contudo alguns autores têm vindo a observar que o tratamento dessas 

dimensões é, em muitos casos, superficial e não está suficientemente contextualizado. Por tudo 

isto, em muitos casos será necessário completar as atividades existentes ou criar atividades 

complementares. 

d. A avaliação. O conceito de “competência comunicativa” e as suas dimensões devem ser uma 

parte integral da avaliação, tanto da avaliação contínua realizada pelos docentes ao longo do curso 

como da avaliação final, em alguns casos externa. 

Em suma, o conceito de “competência” comunicativa destaca os aspetos da competência 

relacionados com o contexto no qual se produz a comunicação e, além disso, considera que esta 

tem lugar a um nível textual e não simplesmente oracional. O seu desenvolvimento nos últimos 

anos tem tido importantes implicações nos âmbitos da aquisição e ensino das línguas. Hoje em dia, 

torna-se evidente que os aprendentes de segundas línguas devem aprender a utilizar a língua num 

contexto adequado e dispor de recursos para superar as dificuldades de comunicação. O desafio 

atual consiste em que sejam capazes de adquirir estas dimensões da competência em várias línguas 

e em relação às suas próprias necessidades comunicativas. 
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Capítulo 4 

 

Competência Intercultural   

A interculturalidade como valor traduz-se na constatação 

da suma pobreza individual que só se combate e contraria 

no encontro pleno com os outros. 

Roberto Carneiro, 2001 

 

Ao longo deste capítulo, pretendemos abordar o conceito de interculturalidade, fazendo uma 

resenha histórica, focando naturalmente as suas evoluções e diferentes perspetivas ocorridas ao 

longo dos tempos. Importa distinguir este conceito da errónea conceção de multiculturalidade, e o 

seu papel no âmbito educativo. 

 

4.1. O CONCEITO DE “INTERCULTURALIDADE” – BREVE ABORDAGEM 

Tendo em conta a realidade no nosso mundo atual, facilmente nos apercebemos que a 

interculturalidade é um tema de abordagem incontornável, que está intimamente relacionado com 

um fenómeno social e político de heterogeneidade linguística e cultural, originado principalmente 

pela crescente globalização e pelo aumento dos movimentos migratórios. Ressalve-se, contudo, que 

a heterogeneidade cultural não se restringe à presença de estrangeiros em território considerado 

nacional, é muito mais abrangente.  

De qualquer forma, o conceito de “interculturalidade”, segundo Diana Branco (2011:26) não reúne 

consensualidade entre os teóricos, uma vez que lhe correspondem diferentes experiências, ou seja, 

distintas realidades de países, na medida em que um dos conceitos que compõe a palavra - 

“cultura” - tem uma grande pluralidade de sentidos, sendo que, no presente trabalho, será entendida 

como “…intergenerational attitudes, values, beliefs, rituals / customs, and behavioral patterns into 

which people are born but that is structurationally created and maintained by people’s ongoing 

actions” (Spitzberg e Changnon) citados por Diana Branco (2001:26). Para além deste facto, a 

expressão em causa é por vezes confrontada e até mesmo erroneamente confundida com a de 

multiculturalidade.  
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Assim sendo, percebe-se que a interculturalidade pressupõe que haja interação entre culturas, o que 

decorre naturalmente da convivência de diferentes culturas. Ou seja, numa sociedade multicultural 

existem relações interculturais, que podem ou não gerar alguns conflitos e/ou confrontos. 

No entanto, quando se pretende definir o conceito supramencionado é fundamental considerar, de 

acordo com a mesma autora, o facto de que este surgiu efetivamente nos anos 70, em França, 

tendo-se rapidamente alargado a toda a Europa, decorrente do contexto específico da emigração e 

da necessidade de integração dos emigrantes na sociedade e dos seus filhos no sistema educacional. 

Verifica-se, portanto, que, apesar de atualmente ser uma situação relacionada com diversificados 

ramos do saber, a interculturalidade encontra-se ligada com o ramo educacional, onde teve as suas 

primeiras formulações, uma vez que dessa situação surgiu a necessidade de adaptar os métodos e as 

práticas pedagógicas a uma sociedade onde a multiculturalidade se tornou uma realidade constante. 

Evidentemente que houve uma grande diversidade de perspetivas no que diz respeito à noção de 

interculturalidade, de onde decorre o conceito de interculturalismo, que não é de todo consensual, 

sendo de referir, por exemplo, Clanet, citado por Filipa Miranda, que o define como “o conjunto de 

processos – psíquicos, grupais, institucionais – gerados pela interação de culturas numa relação de 

intercâmbios recíprocos e numa perspetiva de salvaguarda de uma relativa identidade cultural dos 

participantes” (Miranda) citada por Diana Branco (2011:28). 

De referir ainda que a Unesco, através da Comissão Internacional para a Educação no Século XXI 

desenvolveu um esforço de “negociação intercultural de perspetivas e de filosofias diversificadas 

de vida” (Carneiro, 2009: 75), definindo quatro pilares de aprendizagem para o futuro - aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos. É nesta última aprendizagem – 

Aprender a viver juntos – que vamos encontrar subjacentes os princípios da interculturalidade, 

apesar dos objetivos da educação intercultural poderem ser enquadrados dentro de cada um dos 

pilares mencionados. 

Neste âmbito, surge o conceito de educação intercultural, que, de acordo com o Guia da Educação 

Intercultural da Unesco, “aims to go beyond passive coexistence, to achieve a developing and 

sustainable way of living together in multicultural societies through the creation of understanding 

of, respect for and dialogue between the different cultural groups” (Unesco, 2006: 18). 

A noção de educação intercultural não se revela simples quando discutida entre os investigadores. 

“Alguns enfatizam o lado internacional, outros, o património cultural, a diversidade cultural ou 

linguística, os problemas do racismo e da xenofobia, os problemas dos imigrantes e de outros 

grupos minoritários, ou, ainda, questões da equidade” (Miranda, 2004: 21).  

Face ao exposto, a interculturalidade pode ser entendida como a interação entre várias identidades 

culturais, pertençam elas à mesma nacionalidade ou não, permitindo o enriquecimento mútuo. Esta 

interação implica a compreensão e tomada de consciência crítica das diferenças e semelhanças das 

atitudes e dos comportamentos humanos nas diversas culturas, e pressupõe atitudes de tolerância, 

respeito, e de exercício responsável da cidadania, não só nacional como internacional, na resolução 
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e mediação de possíveis conflitos que possam surgir. Como tal, está intimamente ligada ao campo 

educacional uma vez que para a atingir é necessário desenvolver competências - competências 

interculturais, a promover em contexto escolar, no âmbito de todas as disciplinas, com especial 

relevo dado às Línguas Estrangeiras, como foi o caso deste estudo. 

 

4.2. A COMPETÊNCIA INTERCULTURAL / ARGENTINA 

A nossa investigação-ação permitiu-nos ao longo de oito aulas tentar aplicar um pouco da teoria 

explanada no anterior subcapítulo e aplicá-la em concreto aos referentes culturais, aos saberes, 

comportamentos e habilidades sociais do povo argentino. Dos anexos II ao X, várias foram as 

estratégias, atividades e tarefas implementadas que tentassem fazer com que este grupo de 

aprendentes “mergulhasse” numa nova realidade, que não obstante a distância geográfica, 

pudessem aferir das principais diferenças, mas também de algumas semelhanças em alguns 

âmbitos. Ao serviço do aumento do nível de motivação, procurámos utilizar, dentro das limitações 

logísticas do estabelecimento de ensino, a maior diversidade de instrumentos, meios e ferramentas 

de trabalho. Através da compreensão e interpretação de textos, uns de carácter mais literário, outros 

mais científicos, da compreensão auditiva de canções, diálogos, visionamento de filmes e 

documentais, bem como, utilização de material autêntico (folhetos, guias turísticos, etc) e 

inclusivamente através de um taller de tango, foi dada a oportunidade a este grupo de alunos, de se 

aproximarem da cultura e aspetos mais relevantes da sociedade argentina. Reconhecemos que o 

facto de se tratar de um grupo de iniciação, acrescido do número escasso de aulas, apenas permitiu 

que ao nível da aquisição da competência intercultural, e segundo as diretrizes do Plan Curricular 

del Instituto Cervantes, os aprendentes ficassem posicionados num nível de aproximação. 

Como prova disso mesmo, nos diferentes anexos, poderemos constatar com maior detalhe quais os 

aspetos, competências e habilidades que foram alvo de maior destaque da nossa parte. 

Será de total pertinência, inserir nesta altura a abordagem feita da componente intercultural nos 

diferentes documentos orientadores citando Alice Moreira (2013: cap II 22-28).  

Com a criação do Mercado Comum no passado a par dos movimentos migratórios internacionais, o 

maior desafio a nível linguístico colocado ao Conselho da Europa foi, sem dúvida, o de conseguir 

uma maior unidade entre os seus membros. Neste sentido, verificamos a vontade latente em 

desenvolver políticas linguísticas que conduzam a um maior entendimento entre os povos da União 

Europeia e que visam melhorar a comunicação e a compreensão entre eles. De todos os esforços do 

Conselho da Europa resultou um dos documentos de referência para o ensino-aprendizagem de 

línguas o Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas editado em 2001. 

Este revela-se como um dos projetos mais ambiciosos do Conselho da Europa e é o resultado de 

mais de dez anos de trabalhos e investigações, constituindo, atualmente, um documento 

fundamental para orientar o ensino, aprendizagem e avaliação de segundas línguas na Europa.  

No ponto 1.1 do primeiro capítulo pode ler-se:  
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O Quadro Europeu Comum de Referência (QECR) fornece uma base comum para a 

elaboração de programas de línguas, linhas de orientação curriculares, exames, manuais, 

etc., na Europa. Descreve exaustivamente aquilo que os aprendentes de uma língua têm de 

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

capacidades que têm de desenvolver para serem eficazes na sua atuação. A descrição 

abrange também o contexto cultural dessa mesma língua. O QECR define, ainda, os níveis 

de proficiência que permitem medir os progressos dos aprendentes em todas as etapas da 

aprendizagem e ao longo da vida. (2001:19)  

 

O QECR apresenta, assim, seis níveis concretos (A1, A2, B1, B2, C1, C2) que permitem comparar 

a competência linguística de distintos falantes de diferentes línguas estrangeiras e equiparar e 

nivelar os certificados de aptidão em idiomas. O documento não tem um caráter normativo nem 

tampouco prescritivo, pretendendo somente orientar e servir de auxílio para muitos usuários, sejam 

eles programadores de cursos, autoridades educativas, examinadores, professores, autores de 

materiais, entre outros.  

Segundo o texto do próprio documento, a elaboração de um quadro de referência, integrador e 

transparente, não supõe a imposição de um único sistema uniforme, mas deve ser aberto e flexível 

para que possa ser aplicado com as adaptações necessárias a situações concretas.  

No que se refere ao uso social da língua, o QECR confere-lhe um papel bastante relevante, 

considerando que o aprendiz de línguas é também um aprendiz de culturas, e deve por isso 

desenvolver duas competências indissociáveis - a linguística e a cultural. 

De acordo com este documento, um dos objetivos do ensino - aprendizagem de línguas é favorecer 

o entendimento, a tolerância e o respeito frente às identidades e à diversidade cultural através de 

uma comunicação internacional mais eficaz. O QECR defende, assim, a necessidade de 

desenvolver nos aprendentes de língua uma consciência e uma destreza interculturais que lhes 

permitam entender o outro e as outras culturas, de forma a melhorar a convivência entre povos / 

gentes diversos e com diferentes mundividências.  

Assim, no capítulo 5 o QECR distingue entre competências gerais e competências comunicativas 

da língua. Com o termo de «competências gerais» descreve os saberes que constituem a 

competência intercultural de um falante de línguas. No ponto 5.1.1.2. dedicado ao conhecimento 

sociocultural, pode ler-se:  

 

Estritamente falando, o conhecimento da sociedade e da cultura da(s) comunidade(s) onde a língua é 

falada é um dos aspetos do conhecimento do mundo. É, no entanto, suficientemente importante para 

merecer uma atenção especial, uma vez que, ao contrário de muitos outros aspetos do conhecimento, 

parece provável que este conhecimento fique fora da experiência prévia do aprendente e seja 

distorcido por estereótipos. (QECR, 2001:148) 
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Seguidamente, o QECR apresenta uma lista de temas que se poderão relacionar com a abordagem 

sociocultural de qualquer língua e que são os seguintes: a vida quotidiana; as condições de vida; as 

relações interpessoais; os valores, as crenças e as atitudes; a linguagem corporal; as convenções 

sociais e, por último, os comportamentos rituais.  

Mais adiante, no ponto 5.1.1.3., o QECR refere-se, também, á importância do aprendente adquirir 

uma consciência intercultural que “inclui a consciência da diversidade regional e social dos dois 

mundos.” (QECR; 2001:150)  

O documento coloca ainda em relevo, no ponto 5.1.4., a importância de envolver o aluno na 

construção do seu saber, observando a nova cultura, incorporando-a aos seus conhecimentos e 

modificando-os quando necessário. A partir daqui, o aprendiz de línguas deverá aceder a distintos 

saberes que façam dele um falante capaz de comunicar eficaz e adequadamente num contexto real, 

fazendo o melhor uso possível das oportunidades que se lhe oferecem:  

 

Num sentido muito lato, a competência de aprendizagem é a capacidade para observar e participar 

em novas experiências e incorporar o conhecimento novo nos conhecimentos anteriores, 

modificando estes últimos onde for necessário. As capacidades para aprender uma língua 

desenvolvem-se ao longo da experiência da aprendizagem. Essas capacidades permitem ao 

aprendente lidar de forma mais eficaz e independente com os desafios da aprendizagem de uma 

língua, observar as opções existentes e fazer melhor uso das oportunidades. A capacidade de 

aprendizagem tem várias componentes: a consciência da língua e da comunicação; as capacidades 

fonéticas; as capacidades de estudo; as capacidades heurísticas. (QECR; 2001:154) 

 

Pelo exposto, poderemos concluir que o QECR constitui, indubitavelmente, um instrumento 

fundamental no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, pois refere a relevância de se abordar 

os conteúdos socioculturais de uma língua. No entanto, nem sempre se faz um uso correto dos seus 

pressupostos, pois nem sempre as planificações nas escolas, bem como os instrumentos de 

avaliação são elaborados contemplando as variadas componentes. 

 

Por sua vez, o Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) é outro dos documentos 

fundamentais para o ensino de línguas. Trata-se de um documento elaborado a partir da 

investigação especializada e da experiência dos distintos Centros do Instituto Cervantes de todo 

mundo, bem como dos contributos de outras instituições internacionais. Este documento seguiu as 

orientações do Conselho da Europa para os níveis de referência e proporciona um amplo reportório 

de material para o ensino – aprendizagem de espanhol. Os aspetos referidos não são um programa 

de língua, servem antes para selecionar conteúdos, elaborar materiais didáticos, ou seja, são um 

ponto de partida que o docente deverá adaptar às suas necessidades.  

O PCIC apresenta alguns aspetos bastante  inovadores e de grande importância para o ensino de 

línguas estrangeiras, como a nova visão tridimensional do aluno: 
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- aluno  como agente social (deve conhecer os elementos que constituem o sistema da língua e ser 

capaz de atuar nas situações habituais de comunicação que se dão na interação social);  

- aluno como falante intercultural (deve ser capaz de identificar os aspetos da nova cultura à qual 

acede através do espanhol e estabelecer pontes entre a cultura de origem e a cultura da língua alvo);  

- aluno  como aprendente autónomo (deve tornar-se gradualmente responsável pelo seu próprio 

processo de aprendizagem):  

No que se refere à dimensão do falante intercultural, e para que possa cumprir este propósito, o 

aluno terá que, por um lado, conhecer uma série de referentes culturais, normas e convenções que 

regem os comportamentos sociais da comunidade e, por outro, necessitará de ter uma atitude aberta 

que lhe permita tomar consciência da diversidade cultural e identificar as próprias atitudes e 

motivações relativas às culturas às quais se aproxima.  

O PCIC propõe um esquema baseado em cinco componentes:  

- Gramatical  

- Pragmático - discursivo  

- Nocional  

- Cultural  

- Aprendizagem  

Inserido na componente cultural, o que permite ao falante ampliar a sua própria visão do mundo e 

desenvolver a sua personalidade social mediante o acesso a uma nova realidade, o PCIC define os 

seguintes inventários:  

- Referentes culturais  

- Saberes e comportamentos socioculturais  

- Habilidades e atitudes interculturais  

O inventário de referentes culturais apresenta aspetos culturais da realidade espanhola e dos países 

hispânicos e divide-se em três grandes grupos:  

1. Conhecimentos gerais dos países hispânicos  

2. Acontecimentos e protagonistas do passado e do presente de Espanha e dos países hispânicos  

3. Produtos e criações culturais que conformam o património cultural de Espanha e de Hispano 

América 

 

Podemos, ainda, verificar que o PCIC menciona que este inventário não se limita unicamente a 

enumerar conhecimentos puramente factuais, mas se refere, também, a crenças, valores, 

representações e símbolos, na medida em que estes podem constituir a cultura de um povo, 

traduzindo e refletindo as marcas deixadas pelos acontecimentos históricos na sua memória 

coletiva.  
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Las creencias y los valores tienen que ver con el efecto que producen determinados hechos y 

realidades, en el curso del tiempo, en quienes comparten una misma cultura, es decir, las huellas que 

dejan en la memoria colectiva los acontecimientos históricos o los productos culturales, el grado en 

el que son considerados señas de identidad, así como los sentimientos que provocan. (PCIC, 

Referentes culturales, cap. 10- Introducción)  

 

O inventário de saberes e comportamentos socioculturais relaciona-se com o conhecimento 

baseado na experiência, no modo de vida, nos aspetos quotidianos, na organização social, nas 

relações pessoais, etc., que se dão numa sociedade. Organiza-se, também, em três grandes 

conjuntos:  

 

1. Condições de vida e organização social  

2. Relações interpessoais  

3. Identidade coletiva e estilo de vida  

 

Este inventário, ao contrário do que acontece no inventário dos Referentes Culturais, inclui 

especificações que se referem apenas a Espanha e não a todos os países hispânicos. Isto prende-se 

com a dificuldade de realizar uma análise adequada tendo em conta a enorme variedade dos países 

hispânicos.  

O inventário de habilidades e atitudes interculturais apresenta uma relação de procedimentos que 

permitem ao aluno aproximar-se das culturas hispânicas, desde uma perspetiva intercultural. 

Organiza-se em quatro grupos:  

1. Configuração de uma identidade plural  

2. Assimilação dos saberes culturais  

3. Interação cultural  

4. Mediação cultural  

 

Penso que seria importante referir, ainda, que as habilidades e atitudes interculturais, tal como os 

referentes  culturais e os saberes e comportamentos socioculturais não são mensuráveis em termos 

de níveis uma vez que 

no presentan una correlación sistemática con los niveles establecidos para los inventarios de los 

componentes gramatical, pragmático, discursivo y nocional . La distribución que se realice a través 

de la adecuación curricular en un segundo nivel de concreción dependerá del grado de desarrollo de 

las competencias interculturales que vayan mostrando los alumnos en cada situación particular de 

enseñanza y aprendizaje. (PCIC, Habilidades y actitudes interculturales, Introducción)  
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Podemos, assim, concluir que o PCIC constitui também uma ferramenta essencial, exequível e útil 

no ensino – aprendizagem da língua espanhola, apresentando uma lista extensiva e extremamente 

detalhada dos aspetos relativos à cultura espanhola e hispânica que podem ser abordados numa aula 

de espanhol / língua estrangeira. 

 

Por último e tendo em linha de conta o Programa de Espanhol para o Ensino Secundário, da 

responsabilidade do Ministério da Educação Português, constatamos que, de facto, também este 

documento tem em conta o ensino da cultura na aula de língua espanhola. Assim, no Programa de 

Espanhol Nível de Continuação do 10º ano podemos ler na página 11 relativamente aos aspetos 

socioculturais que:  

- A aprendizagem da língua não deve fazer-se de forma independente da realidade sociocultural. 

Língua e cultura são indissociáveis, uma vez que a língua, além de ser um veículo transmissor da 

cultura de um país, serve para expressar toda a sua realidade. Todas as funções comunicativas 

previstas no programa devem trabalhar-se em íntima conexão com a realidade sociocultural. Os 

domínios de referência, temas, tarefas e projetos que se propõem devem ter em conta as 

necessidades e interesses de cada grupo de alunos e ser motivadores para eles sem cair nos tópicos 

académicos de sempre. A realidade dos países hispano-falantes deve ser apresentada, também, de 

forma viva, realizando uma aproximação a partir dos aspetos mais interessantes para os alunos. 

(2002: 11,12)  

Além disso, vemos que o Ministério chama, desde logo, a atenção para a importância de potenciar 

não só os conhecimentos linguísticos, mas também “a educação nas suas três dimensões essenciais, 

isto é, o desenvolvimento de aptidões, a aquisição de conhecimentos e a apropriação de atitudes e 

valores”.  

Segundo este documento aprender uma língua inclui aprender os aspetos culturais da mesma, ou 

seja, “o modo de interpretar a realidade”. Refere, ainda, que o facto de se contactar com outras 

culturas favorece o respeito por outras formas de pensar e atuar, proporcionando a construção de 

uma visão mais ampla e rica da realidade.  

Nos objetivos gerais, encontramos além da importância dada aos aspetos socioculturais, a 

importância do desenvolvimento favorável da personalidade do aluno e do seu sentimento de 

identidade, que se beneficiará e enriquecerá com o contacto com outras culturas de expressão 

espanhola.  

No item referente aos «conteúdos» o programa de espanhol para o secundário apresenta uma lista 

dos domínios de referência a desenvolver e que são os seguintes: Aprendizagem, Juventude, 

Cidadania, Trabalho, Língua, Cultura, Viagens, Lazer e Saúde. Estes domínios serão trabalhados ao 

longo do ciclo (10º e 11º e 12º anos) e permitirão, segundo os autores do programa, abordar os 

aspetos socioculturais da língua, favorecendo o desenvolvimento da competência comunicativa. A 

cada professor caberá, seguidamente, adaptar estes temas segundo a realidade do grupo-turma. 
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Seguidamente, o programa apresenta para cada domínio “uma série de temas do interesse dos 

alunos, devendo cada um desses temas contribuir para uma visão da realidade de Espanha ou de 

outros países hispano-falantes”. 

 

Tendo, naturalmente presentes, as orientações dos documentos acima descritos e após exaustivas 

reflexões, avanços e recuos, chegámos à conclusão que enfocarmo-nos apenas num país, 

constituiria a decisão mais acertada, de modo a poder levar a cabo os nossos propósitos iniciais. 

Tratando-se da combinação estreita entre a aquisição da competência intercultural e a sociedade 

argentina, justifica-se, neste momento, proporcionar uma panorâmica global da mesma, pois esta 

constituiu o motor de arranque em todas as nossas aulas do que caracteriza hoje a vida e a 

sociedade Argentina
11

, tendo como base todas as condicionantes históricas. Numa altura em que se 

vivem grandes mudanças de paradigmas, em que o próprio conceito de família passou a ter uma 

abrangência mais alargada, em que a permanência no país de origem é cada vez mais uma realidade 

enraizada no passado, o que faz com que a mobilidade seja hoje a palavra de ordem. Acrescido do 

facto de este estudo de investigação se centrar num grupo de alunos de Espanhol, faria todo o 

sentido que a escolha do país a trabalhar, além da já conhecida Espanha, tivesse uma componente 

familiar dos discentes, mas simultaneamente uma outra revestida de uma dimensão distinta, de 

modo a despoletar neles um sentimento de curiosidade e da tão desejada empatia pelo outro. 

Julgámos que à medida que as diferentes aulas foram decorrendo, esse objetivo foi alcançado. Foi 

visível o gosto e a satisfação com que colaboravam nas diferentes atividades implementadas e o 

interesse que demonstravam desde uma simples receita natalícia até dados históricos, políticos e 

sociais da vida de Che Guevara e quais as repercussões na vida de todos os cidadãos a nível 

mundial. Importa salientar que os temas abordados em contexto deste trabalho de investigação 

tiveram, naturalmente, em linha de conta o Programa de Espanhol do Ministério da Educação 

(11ºano- Espanhol Iniciação), bem como o próprio manual adotado. 

Deste modo, e justificando a nossa escolha por este país, deixamos uma sucinta descrição de alguns 

traços identificativos deste país. Assim sendo, a característica mais peculiar da Argentina é a 

convivência histórica entre a forte herança cultural europeia e as tradições rurais e regionalistas. O 

poderio económico da oligarquia latifundiária não impediu que o país conquistasse níveis de 

desenvolvimento próprios de nações do primeiro mundo. O alto grau de escolaridade da população, 

a par do avanço e da diversificação da economia fazem dos argentinos um povo privilegiado entre 

os sul-americanos. A sua conturbada história política contemporânea e a dependência ao capital 

estrangeiro, no entanto, fecharam-lhe o caminho ao pleno desenvolvimento.  

No que diz respeito à demografia, contrariamente a quase todos os outros países da América do 

Sul, o europeu branco tornou-se o principal componente racial do povo argentino. A distribuição 
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geográfica da população mostrou-se desigual, com uma concentração cada vez maior nas 

metrópoles do litoral e nas regiões férteis do interior. 

Da segunda metade do século XIX em diante, a Argentina
12

 passou a estimular ao máximo a 

mobilização de imigrantes europeus para ocupar as suas regiões mais férteis. Em 1860 a população 

já havia subido para mais de 1.700.000 e meio século depois tinham chegado seis milhões de 

imigrantes, verificando-se o predomínio constante dos espanhóis e italianos, a que se juntava um 

contingente originário da própria América do Sul. Esse fluxo migratório foi além da segunda 

guerra mundial, mantendo-se até 1956. A partir de 1960 a instabilidade política e os problemas 

económicos alimentaram o processo inverso, levando muitos cidadãos argentinos a emigrarem para 

outros países. Apesar disso, a população em geral continuou crescendo, mas moderadamente, a 

uma taxa média anual de 1,5%. Além de Buenos Aires, tornaram-se importantes as cidades de 

Córdoba, Rosario, Mendoza e Mar del Plata, com grande concentração demográfica. O índio e o 

negro praticamente desapareceram. Embora o elemento mestiço seja substancial nas províncias 

contíguas ao Chile, Bolívia e Paraguai, e haja comunidades de índios puros no noroeste do país, os 

centros populosos da Argentina, e em particular a capital, tornaram-se quase cem por cento 

brancos. No fim do século XX, o território argentino abrigava pouco mais de cem mil indígenas. 

Por tudo o descrito anteriormente, hoje encontramos uma organização social argentina que se 

distingue por uma característica muito particular no panorama latino-americano: compõe-se 

predominantemente de uma classe média europeizada, com mais de noventa por cento de católicos, 

padrão de vida e qualificação profissional em progresso e um eficiente sistema previdenciário e de 

saúde. O espanhol é o idioma oficial do país, mas sobrevivem algumas línguas e dialetos indígenas. 

Como ocorreu em tantos outros países hispano-americanos, o espanhol adquiriu, na Argentina, 

aspetos bastante particulares. A língua indígena mais importante é a guarani, falada na região da 

Mesopotâmia. Destacam-se ainda o diaguita e dialetos araucanos. Em Buenos Aires, o vocabulário 

popular incorporou palavras de origem italiana, termos de gíria ligados às corridas de cavalos e ao 

tango e um sotaque rural, dando origem ao lunfardo, que desfruta de grande autonomia em relação 

ao espanhol. Lunfardo é a gíria argentina e uruguaia, originada da variação dialetológica dos 

imigrantes, principalmente italianos, que se fixaram nas classes mais baixas de Buenos Aires; a 

gíria é usada com muita frequência nas letras dos tangos argentinos. O lunfardo teve grande 

influência na gíria brasileira, notadamente nos portos do Rio de Janeiro e Santos, e também na 

fronteira do Brasil com o Paraguai, em vastas regiões cuja colonização começou com argentinos 

que subiram o Rio Paraguai. 
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Na passagem da década de 1980 para a de 1990, a população argentina, apesar das sucessivas crises 

económicas e político-administrativas, manteve uma taxa de mortalidade infantil significativamente 

baixa para os padrões ainda encontrados na América do Sul, sendo também superiores aos desses 

outros países seus índices de expetativa de vida e de consumo de calorias e proteínas per capita. 

Alguns destes aspetos, e outros, foram trazidos para o contexto de sala de aula, de modo a poder 

tornar os alunos interculturalmente mais proficientes. Não obstante, os diferentes exemplos práticos 

bem como a sua respetiva didatização estarem bem patentes nos diferentes anexos, podemos 

adiantar que desde caraterísticas geográficas do país, referências às principais cidades, 

monumentos e personalidades do mundo argentino, passando por contextualizações históricas, 

sociais e políticas vividas, assim como principais tradições e festividades acrescido de outros temas 

de relevância e de atualidade, como distúrbios alimentares, são algumas das amostras da sociedade 

argentina levada até ao olhar dos nossos alunos. 

A forma de introduzir estes conteúdos revestidos de enorme complexidade não se revelou tarefa 

fácil, pois, acima de tudo, não queremos comprometer os objetivos iniciais e muito menos conduzir 

os alunos a um nível de desmotivação. Esta dificuldade advém da própria dissonância que existe 

entre investigadores sobre este conceito: “alguns enfatizam o lado internacional, outros, o 

património cultural, a diversidade cultural ou linguística, os problemas do racismo e da xenofobia, 

os problemas dos imigrantes e de outros grupos minoritários, ou, ainda, questões da equidade” 

(Miranda, 2004: 21). Pode-se, no entanto, mencionar um deles, Ouellet citado por Diana Branco 

(2011- 28), que considera a educação intercultural como “toda a formação sistemática que visa 

desenvolver, quer nos grupos maioritários, quer nos minoritários: uma melhor compreensão das 

culturas nas sociedades modernas; uma maior capacidade de comunicar entre pessoas de culturas 

diferentes; atitudes mais adaptadas ao contexto da diversidade cultural, através da compreensão dos 

mecanismos psicossociais e dos fatores sociopolíticos capazes de produzir racismo; e uma maior 

capacidade de participar na interação social, criadora de identidades e de sentido de pertença 

comum à humanidade”. 

Face ao exposto, a interculturalidade pode ser entendida como a interação entre várias identidades 

culturais, pertençam elas à mesma nacionalidade ou não, permitindo o enriquecimento mútuo. Esta 

interação implica a compreensão e tomada de consciência crítica das diferenças e semelhanças das 

atitudes e dos comportamentos humanos nas diversas culturas, e pressupõe atitudes de tolerância, 

respeito, e de exercício responsável da cidadania não só nacional como internacional, na resolução 

e mediação de possíveis conflitos que possam surgir. Como tal, está intimamente ligada ao campo 

educacional uma vez que para a atingir é necessário desenvolver competências - competências 

interculturais, a promover em contexto escolar, no âmbito de todas as disciplinas, com especial 

relevo dado às Línguas Estrangeiras, como foi o caso deste estudo. 
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4.3. A COMPETÊNCIA INTERCULTURAL NA EDUCAÇÃO 

Diante da necessidade de se adquirir uma competência intercultural face à demanda cada vez mais 

premente de encontrar, estabelecer contacto, viver, conviver e trabalhar com interlocutores 

provenientes de contextos linguísticos e socioculturais variados quer dentro das fronteiras nacionais 

quer para além delas, começaram a desenvolver-se várias conceptualizações no âmbito desta 

competência. No início, por volta dos anos 70 e 80, eram bastante dispersas, tendo os esforços para 

elaborar modelos mais conceptuais sido desenvolvidos apenas desde os anos 90 até ao presente 

momento. 

Todavia, se já o próprio conceito de interculturalidade não é consensual, como já foi referido, e o 

termo que se lhe antecede “competência” também é bastante contestado no campo nocional 

(Spitzberg e Changnon) citados por Dina Branco (2011: 29-34) conceptualizar a competência 

intercultural é, de facto, um desafio difícil e apresenta-se extremamente diverso nas diferentes 

disciplinas, terminologias e objetivos de cada conceptualização. Aliás, os próprios modelos 

conceptuais de comunicação intercultural que nos últimos anos têm sido propostos revelam-se 

potencialmente etnocêntricos uma vez que foram desenvolvidos no Ocidente. 

 

Deste modo, e tendo em conta que a educação intercultural é encarada atualmente como 

indispensável para o processo de aquisição da língua em sentido estrito, ao mesmo tempo que se 

considera um instrumento útil na educação em geral (Sequeira) citado por Branco (2011: 29-34), o 

presente trabalho pretende dar especial relevo à competência intercultural ligada ao ensino das 

línguas, em particular à língua espanhola assunto que será desenvolvido ao longo deste estudo. No 

entanto, não deveremos negligenciar que esta competência intercultural abrange a educação em 

geral, e, desta forma, ligada igualmente a todas as outras áreas disciplinares. 

 

Apesar de algumas fragilidades, cada um dos modelos expostos assenta nas mesmas componentes 

dispostas de formas distintas e apresentam-se como conceptualizações que se nos afiguram 

importantes no âmbito da abordagem da competência intercultural na educação. São modelos 

orientadores das investigações nesta área, que, apesar de começarem a proliferar, não devem 

permanecer no campo conceptual da utopia mas sim consciencializar as instituições 

governamentais e os profissionais da educação para a importância da integração real e concreta 

desta competência nos conteúdos gerais de todas as disciplinas do currículo escolar do Ensino 

Básico. A transversalidade da interculturalidade a todas as áreas da educação permite o 

desenvolvimento da identidade cultural do discente como pessoa individual e como cidadão 

consciente e crítico pertencente a uma coletividade nacional e internacional. 

Na verdade, tão importante quanto ter consciência da importância da aquisição desta competência, 

é ter noção de como avaliá-la em contexto educacional. Revela-se fundamental que se estabeleçam 
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objetivos simples e concretos que especifiquem como os alunos poderão chegar a determinadas 

metas de aprendizagem relativas à competência intercultural. 

É também aconselhável que se escolham aspetos específicos – dois ou três – para se avaliar ao 

longo de um determinado período de tempo através de um plano de trabalho previamente definido 

em conjunto com os alunos, se possível dentro da comunidade de aprendizagem turma. Foi, 

também, tendo na base este princípio que considerámos que a nossa base de estudo e atuação 

dever-se-ia cingir à Argentina. Avaliar as aprendizagens realizadas, as competências adquiridas em 

tão curto espaço de tempo relativamente a este país, é, talvez, o aspeto menos conseguido neste 

trabalho de investigação. Além da verificação das diferentes tarefas realizadas em aula, desde 

poemas, slogans, pequenas redações, compreensão e interpretação de textos escritos e audiovisuais, 

a par dos variados instrumentos de avaliação sumativa, constituíram o meio que nos permitiu aferir 

até que ponto e em que grau / nível este grupo de alunos ia respondendo e correspondendo às 

diferentes solicitações. 

O envolvimento do aluno neste processo é crucial para o seu progresso, e os portefólios são, a 

nosso ver, instrumentos reflexivos que permitem uma dinâmica e construção contínua, bem como 

avaliar adequadamente alguns aspetos da competência intercultural na educação não só no final 

mas desde o início e durante toda a abordagem dos aspetos interculturais. Contudo, dado o número 

reduzido de aulas lecionadas em contexto de prática profissional, e sendo estas partilhadas com os 

restantes colegas de práticas, tal instrumento não foi possível de concretizar.  

Há ainda outra ferramenta de trabalho muito profícua e que reúne consensos entre avaliadores e 

avaliados, dado o seu caráter dinâmico e a sua forte tecnológica e que constitui grande atrativo 

entre o público mais jovem, que são as Webquests. Por impedimentos logísticos da instituição na 

qual foi realizado o estágio pedagógico, tal também não foi posto em prática, o que lamentamos 

profundamente, pois permitiria além de um trabalho colaborativo entre todos os agentes neste 

processo, aferir da capacidade de investigação dos alunos, a sua autonomia e avaliar a competência 

intercultural dos alunos em vários âmbitos. Assim sendo, e com um pouco mais de detalhe, a 

webquest é uma metodologia de pesquisa orientada da web, onde quase todos os recursos utilizados 

para a pesquisa são provenientes da própria web. Trata-se de uma atividade didática de 

aprendizagem, que aproveita a imensa riqueza de informações do mundo virtual para se criar o 

conhecimento. Essas atividades podem ser desenvolvidas para o ensino básico, secundário e 

superior. É com enorme pesar que não pudemos pôr em marcha esta ferramenta, pois seria nossa 

intenção aplica-la à exploração das diferentes festividades (Semana Santa, Carnaval, Pachamama), 

gastronomia (carne, embutidos, papas fritas, mate), personalidades mais marcantes em diferentes 

áreas do saber e cultura (Mercedes Sosa, Horacio Guarany, Los Nocheros, Soledad), bem como ao 

folclore ou outras expressões artísticas como o tango na Argentina. Os resultados seriam, 

naturalmente, partilhados em aula e apreendidos com outra consistência, dada a apropriação dos 

conteúdos por parte dos alunos.  
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4.4. A COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL 

No domínio do ensino das línguas e do que consideramos a Didática das Línguas e Culturas, o 

conceito de competência intercultural tem, como se referiu, colocado desafio aos investigadores e 

começado a ser associado ao de competência comunicativa. Com efeito, a ênfase na competência 

intercultural tem vindo a constituir-se recentemente como princípio organizador dos conteúdos 

gerais das disciplinas de línguas, falando-se, neste contexto, da mudança da abordagem 

comunicativa para a intercultural. 

Torna-se necessário entender que uma língua é por natureza multicultural, um espelho 

multifacetado de identidades e culturas, e o facto de nem sempre termos consciência disso mesmo 

leva certamente a muitos mal-entendidos. Como tal, as investigações têm caminhado para uma 

maior valorização da abordagem sistemática e devidamente integrada da cultura no ensino das 

línguas.  

Ao desenvolver esta competência, o indivíduo torna-se capaz de estabelecer relações entre 

diferentes culturas e de interpretá-las na perspetiva do interlocutor, quer para si mesmo quer com as 

pessoas com quem interage. Assume, deste modo, o papel de mediador. Esta ideia está bem patente 

no modelo de Byram, no qual o falante intercultural é bem mais mediador de culturas do que o 

bicultural pois é capaz de negociar em várias culturas, possuindo uma identidade individual que é 

flexível na capacidade de combinar aspectos de múltiplas culturas quando em comunicação com 

outros falantes. E para o ser, deve, de acordo com Byram, citado por Branco, 2011: 39-45) ter 

vontade para suspender os valores mais profundos, pelo menos temporariamente, para ser capaz de 

perceber e criar empatia com os valores do outro que são, à primeira vista, incompatíveis com os 

seus. 

A competência comunicativa intercultural inclui a competência linguística, sociolinguística, 

discursiva e intercultural. Não descura, portanto, as outras competências inerentes ao ensino/ 

aprendizagem de uma língua, antes pelo contrário, correlaciona-as. Assim sendo, a competência 

comunicativa intercultural, de acordo com Byram (citado por Branco, 2011: 39-45) compreende 

cinco saberes: 

 

- Conhecimento (Saber) – de grupos sociais e dos seus produtos e práticas no país do indivíduo e 

no país dos outros, e os processos gerais da interação social e individual; 

- Atitude (Saber Ser) – curiosidade e abertura, prontidão para suspender descrença nas outras 

culturas e crenças na sua própria cultura; 

- Competências de interpretação e relacionamento (Saber compreender) - capacidade para 

interpretar um documento ou evento de outra cultura, para explicá-lo e relacioná-lo com 

documentos da sua própria cultura; 
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- Competência de descoberta e interação (Saber aprender e fazer) – capacidade para adquirir novo 

conhecimento de uma ou mais culturas e as suas práticas culturais, e capacidade para gerar 

conhecimento, atitudes, competências sob os constrangimentos da comunicação e interação em 

tempo real; 

- Consciência crítica cultural (saber comprometer-se) – capacidade para avaliar criticamente, e com 

base em critérios explícitos, perspetivas, práticas e produtos da sua cultura e das culturas dos outros 

países. 

Estes saberes estão interligados e são fundamentais na ação intercultural em que o falante se mostra 

consciente das diferenças e semelhanças entre a sua cultura e a do outro, conseguindo descentrar-se 

para ajudar o outro a agir em conjunto na ultrapassagem de obstáculos resultantes da diferença 

(Byram, citado por Branco, 2011: 29-34). Verifica-se a introdução do saber comprometer-se, 

critical cultural awareness. Este novo conceito ligado ao campo da educação em línguas é, de 

acordo com o mesmo autor, significativo e assegura uma função educacional ao ensino de línguas e 

uma educação para uma cidadania intercultural, levando-nos para um campo de transnacionalidade 

e transculturalidade. 

Não se deve esquecer, no entanto, que ao olhar para outra cultura, o aluno, e até o próprio 

professor, fá-lo tendo como referência a sua própria cultura, que condiciona a sua forma de 

observar o mundo, de percecionar e compreender a realidade que o circunda. Como tal, faz todo o 

sentido trazer a realidade sociocultural do aluno para a sala de aula de uma língua materna e/ou 

estrangeira, levá-lo a refletir criticamente sobre a mesma, e a confrontá-la com outras realidades e 

práticas culturais, promovendo uma abordagem intercultural, tal como se encontra estipulado no 

QECR (Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas). Está comummente aceite que a 

competência intercultural na educação em geral, e a competência comunicativa intercultural no 

ensino das línguas em particular, permitem não só a aquisição de conhecimentos, mas o 

desenvolvimento de várias atitudes que contribuem para o estabelecimento de relações mais 

positivas e saudáveis entre os cidadãos do mundo e para a formação do aluno como cidadão 

intercultural capaz de viver no nosso mundo globalizado e internacional. Na verdade, a promoção 

destas competências no ensino proporciona desenvolvimento das competências individuais, bem 

como interações harmoniosas. 

De acordo com Byram (citado por Branco, 2001: 39-45) tanto o professor da língua materna como 

o professor da língua estrangeira desempenham um papel importante na promoção desta cidadania 

intercultural, que junta a educação política à educação de línguas como resposta para a 

internacionalização. 

Diríamos que todos os professores, cada um a seu nível, podem e devem caminhar nesse sentido, 

trabalhando cooperativa e interdisciplinarmente. O professor de língua nacional tem assim, um 

papel cujo significado cognitivo, afetivo e comportamental simboliza a identidade nacional, sendo 

que normalmente lhe é dada mais relevância. No que diz respeito ao professor de línguas 
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estrangeiras, ele proporciona, de acordo com o mesmo autor, o desenvolvimento de capacidades 

para comunicar com pessoas de outras sociedades, para promover compreensão e atitudes positivas 

face a outras sociedades e culturas, criando uma consciência crítica da língua como um fenómeno 

social e pessoal, desempenhando também um papel na formação da identidade do aluno. 

Por conseguinte, a escola pode contribuir para o que o mesmo autor chama de terceira socialização 

do aluno, em que professores e outros agentes educativos ajudam os discentes a compreender 

novos conceitos – crenças, valores e comportamentos – principalmente através da aquisição de uma 

nova língua, que desafia os conceitos existentes e dados como garantidos naturalmente, mas 

também através de um conhecimento mais aprofundado da sua própria língua e cultura ou da 

aquisição de novos conhecimentos noutras áreas. 

Esta terceira socialização permite a formação de uma identidade internacional que leva à 

construção de uma sociedade menos egocêntrica e menos etnocêntrica pois permite que os alunos 

se envolvam ativamente no que aprendem questionando, analisando e avaliando criticamente 

práticas culturais, reconhecendo formas democráticas de ação como valores, e agindo como 

cidadãos ativos e interventivos. 
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Capítulo 5 

A Escola Secundária C/ 3º Ciclo Alexandre 

Herculano 

Nesta breve parte do relatório, é nosso objetivo fornecer informações pertinentes sobre a escola 

Secundária C/3º Ciclo Alexandre Herculano na qual se realizou o estágio supervisionado em 

Espanhol, até para aferir do sucesso das diferentes atividades implementadas. 

Assim, iniciaremos o capítulo com uma descrição das instalações e uma caracterização da 

comunidade educativa. Depois, apontaremos qual a oferta educativa da escola, as atividades 

oferecidas aos alunos pela escola. Os documentos orientadores são também uma peça fundamental 

para conhecer o tipo de escola onde se trabalhou durante todo o ano letivo e aquilo que são as 

grandes finalidades a atingir. 

Descrito o contexto global, as secções 5.4 e 5.5 analisarão o perfil do núcleo de estágio e, mais 

aprofundadamente, o perfil dos alunos da turma G do décimo primeiro ano. 

5.1. AS INSTALAÇÕES E A COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

A Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto, é uma escola de reconhecido prestígio que 

começou a ser construída em 1916. Deve o seu nome ao conhecido escritor do século XIX, 

Alexandre Herculano de Carvalho Araújo. Funciona num edifício construído na primeira metade 

do século XX, da autoria do arquiteto portuense Marques da Silva, em vias de ser classificado 

patrimonialmente. Situa-se na Avenida Camilo, freguesia do Bonfim, na cidade do Porto.  

É composta por diferentes espaços, tanto no interior (salas de aulas, de Informática, um Centro de 

Recursos Educativos, museus, entre outros), como no exterior (pátios, jardins, laranjal, etc.). No 

entanto, verifica-se alguma limitação no que toca ao acesso às Novas Tecnologias em contexto de 

sala de aula, pois esta escola não chegou a ser intervencionada pela Parque Escolar, o que a 

impediu de a dotar de meios mais inovadores. No entanto, não constitui razão para que não se 

possa realizar um trabalho eficaz e pleno de significado para os alunos.  

Verifica-se que uma parte significativa da população escolar provém de contextos socialmente 

vulneráveis. O perfil social, económico e cultural dos alunos justifica a existência de uma oferta 
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variada de cursos que engloba o ensino regular (3º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário), 

cursos profissionais, cursos de educação e formação e educação e formação de adultos. 

Nos últimos anos letivos, como consequência do fenómeno da imigração, a escola tem vindo a 

acolher discentes das mais variadas nacionalidades refletindo, assim, a heterogeneidade 

demográfica verificada na comunidade envolvente.  

5.2. A OFERTA EDUCATIVA E AS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR 

Para dar resposta às necessidades dos alunos que frequentam a ESAH, existe uma oferta variada de 

cursos em três vertentes: no ensino regular (3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário); nos 

cursos criados no âmbito das “Novas Oportunidades” (cursos profissionais, cursos de educação e 

formação e educação e formação de adultos) e, até ao final deste ano letivo, os anos terminais do 

Ensino Recorrente. 

Para além disso, esta escola tem sido ímpar na oferta de cursos dirigidos a alunos surdos. Numa 

lógica de inclusão e de equidade educativa, são-lhes ministradas as aulas em Língua Portuguesa 

Gestual por um grupo de docentes habilitados. 

Quanto às atividades dinamizadas, visam o desenvolvimento pleno do aluno a nível físico, 

intelectual e social. São da responsabilidade dos Departamentos, do Centro de Recursos Educativos 

e dos diversos projetos e clubes e, entre os quais, Desporto Escolar, Jornal Escolar, Comenius, 

Projeto Eco-escolas, Educação para a Saúde, Museus de História Natural e da Física, Clube de 

Azulejo e Cerâmica, Clube de Fotografia, Clube de Xadrez, Expressão dramática, Blogue Ágora, 

entre outros. 

5.3. OS DOCUMENTOS ORIENTADORES DA ESCOLA 

Os principais objetivos do Projeto Educativo de Escola “Por uma escola cultural e multicultural” 

(2009-2013) centram-se no desenvolvimento dos valores da cidadania e da aceitação da diferença, 

da solidariedade e da cooperação. A escola deverá promover “a defesa do conceito de escola 

inclusiva, a necessidade de reforço da importância da qualificação escolar, a consolidação das 

condições de acesso a novas oportunidades de qualificação e os novos desafios da sociedade 

tecnológica.” (2009-2013:11). Foi com base neste princípio orientador, que considerámos que este 

trabalho de investigação iria de encontro aos propósitos do Projeto Educativo da escola e sairia 

reforçado neste contexto, na medida em que a forte aposta da escola é ajudar os alunos a 

desenvolver uma consciência intercultural, dada a população estudantil oriunda de diferentes cantos 

não só da Europa, mas de outros continentes. Como docentes de Línguas Estrangeiras, neste caso 

específico do Espanhol, coube-nos o papel primordial em difundir entre os alunos mais uma 

cultura, contribuindo, assim, de forma transversal para a perceção de que a diversidade de culturas 
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é algo positivo, não só para este grupo de alunos em particular, mas também muito benéfico para 

toda a comunidade educativa. 

O Projeto Curricular de Escola (2009-2013) procura adequar as estratégias do Currículo Nacional 

ao contexto particular da ESAH. Norteia-se pelos princípios gerais do Projeto Educativo de Escola 

(2009-2013) e concretiza-se nos vários Projetos Curriculares de Turma. A avaliação do PCE é 

fundamental na identificação das áreas a melhorar na escola. Esse diagnóstico é determinante na 

melhoria do serviço educativo prestado e na melhoria das aprendizagens dos alunos. 

O Plano Anual de Atividades (2012-2013) descreve as atividades propostas pelos vários 

departamentos. Mais do que um mero documento expositivo, reflete o empenho e a dedicação dos 

professores da ESAH em dar o seu contributo para enriquecer a escola, sobretudo para que os seus 

alunos tenham a melhor formação possível, em todas as áreas. No que respeita ao grupo disciplinar 

de Espanhol, as atividades que constam do PAA são as seguintes: animação da vitrina de Espanhol: 

(“Día de la Hispanidad”, “Santos Inocentes”, animação da quadra natalícia, “Semana Santa”, entre 

outros) viagem de estudo a Santiago de Compostela e workshop de Tango. 

5.4. O NÚCLEO DE ESTÁGIO 

O núcleo de estágio no qual estivemos envolvidos, teve a particularidade de ser constituído por três 

estagiários com experiência profissional no ensino do Português e do Inglês e de uma Língua 

Estrangeira (Alemão ou Francês). 

Dadas as contingências próprias da organização do trabalho do estágio e do facto dos três 

estagiários trabalharem a tempo total (em escolas do distrito do Porto e de Viseu), o seminário 

decorria às segundas e quintas-feiras. 

As aulas assistidas na turma G do 11º ano (Formação Específica) das 10h05 às 11h35, decorreram 

de forma alternada. Além disso, das 11h45 às 13h15, assistíamos semanalmente à aula dada pela 

nossa orientadora de estágio à turma B do 11º ano (Formação Específica). Quanto aos Seminários, 

estes decorreram às segundas das 13h30 às 15h00 e quintas das 9h00 às 10h00. 

5.5. A TURMA DE ESTÁGIO  

O 11º G era inicialmente constituída por vinte e três alunos, estando a frequentar atualmente vinte, 

alguns dos quais repetentes, com uma média de idades de dezassete anos. Todos os alunos estavam 

inscritos à disciplina de Espanhol (Iniciação). 

A generalidade dos alunos motivação para as atividades propostas em aula, contudo, não 

demonstram métodos de trabalho e hábitos de estudo, corroborando a teoria de que nem sempre o 

ambiente familiar é propiciador à aprendizagem. A grande maioria dos alunos pretende prosseguir 

estudos até ao ensino superior. 
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As atividades que preferem ver dinamizadas nas aulas são a utilização de materiais audiovisuais e 

os trabalhos de grupo. As qualidades mais apreciadas nos professores são a competência, a 

compreensão, a exigência e a simpatia. Os principais fatores responsáveis pelo insucesso escolar 

são o desinteresse pela disciplina, o elevado grau de dificuldade de alguns conteúdos 

programáticos, a falta de hábitos de estudo e de atenção/concentração nas aulas e a indisciplina. 

Quanto ao agregado familiar mais comum é o biparental com irmãos, seguido do agregado 

monoparental. A maior parte dos pais tem como habilitações o segundo ou o terceiro ciclo; apenas 

cinco concluíram o ensino secundário e um o ensino superior. A maioria tem uma idade 

compreendida entre os quarenta e um e os cinquenta anos e exerce um trabalho efetivo. No entanto, 

dez estão desempregados. Na maioria dos casos, é a mãe quem exerce a função de encarregado de 

educação. 

Pelo que nos foi dado constatar com base num diagnóstico quer formal (realização de um teste 

diagnóstico), quer informal (pela observação direta das atitudes, da participação e das intervenções 

orais), os alunos da turma estavam pouco familiarizados à perspetiva comunicativa e apresentavam 

lacunas ao nível das atividades comunicativas em língua. Não obstante essas dificuldades, e a 

resistência inicial em trabalhar de forma cooperativa e em participar oralmente, era um grupo 

pequeno com o qual se tornou fácil trabalhar ao nível das diferentes formas sociais de trabalho e 

que demonstrou curiosidade pelo saber, motivação e participação nas diferentes atividades 

propostas. 

 



 
 

(1)  FACULDADE DE LETRAS  
(2)  UNIVERSIDADE DO PORTO  

 

Capítulo 6 

Atividades de reflexão Intercultural 

realizadas 

O Capítulo 6, e provavelmente a parte crucial deste relatório, apresenta a sustentação da escolha do 

país em causa, como alvo de uma abordagem intercultural – Argentina – e quais as atividades 

desenvolvidas que visam a aquisição das competências até ao momento explanadas e descritas. Far-

se-á uma análise dos documentos reguladores do ensino das línguas estrangeiras, neste caso em 

particular, da língua espanhola. Refiro-me, portanto, ao Programa de Espanhol (11ºano – 

Iniciação), ao Quadro Europeu Comum Para a Referência das Línguas, bem como o próprio Plan 

Curricular del Instituto Cervantes, documentos orientadores e imprescindíveis no que toca ao 

ensino das línguas estrangeiras. A metodologia adotada, assim como as linhas de atuação 

subjacentes a todo este processo serão igualmente tidas em linha de conta.  

 

6.1. ESCOLHA DO TEMA 

Considerando os princípios subjacentes à aquisição da tão proclamada competência intercultural e 

cumprindo, como se verá mais adiante, os objetivos e conteúdos contemplados no Programa de 

Espanhol (11º ano – Iniciação) e os outros documentos, debatemo-nos inicialmente com a escolha 

da cultura ou culturas a trabalhar em contexto de sala de aula. Houve inicialmente alguma hesitação 

e indefinição, mas a ponderação das variáveis: tempo, objetivos, competências e conteúdos a 

alcançar, fizeram com que a seleção final tivesse tido um caráter dinâmico e bastante reflexivo, 

como se impunha.  

Nesse sentido, e querendo dotar este relatório / estudo de alguma inovação, dado que a maioria das 

abordagens realizadas neste âmbito, e até ao momento, incidiam fundamentalmente no contraste 

entre as culturas Portuguesa e a Espanhola, nas mais variadas vertentes, decidimos enveredar, numa 

primeira fase, por cruzar o Atlântico e levar o grupo de alunos, alvo de estudo, até quatro países da 

América Latina, a saber: Argentina, Venezuela, Peru e Equador. 

Contudo, dado o número escasso de aulas previstas e a multiplicidade de aspetos a trabalhar, tal 

mosaico de países revelava-se demasiado extenso e pouco exequível. Esta decisão foi tomada logo 

após a lecionação da primeira aula, que, no fundo, serviu de introdução e de uma primeira 
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aproximação destes países a este grupo de aprendentes, que não obstante possuírem poucos 

conhecimentos relativamente a estas nações, mostraram uma curiosidade e motivação inequívocas 

face ao desconhecido e ao diferente. Estas conclusões foram tiradas não só face ao desempenho 

demonstrado nessa primeira aula que será mais à frente descrita, bem como no questionário e 

respectiva análise de resultados (ANEXO 2) aplicado imediatamente a seguir a este momento, isto 

é, face a predisposição com que o realizaram.   

Pois, apesar de já ter reduzido o campo de pesquisa para dois países, Argentina e Peru, o 

questionário direcionou-se, fundamentalmente, para aferir da consciência cultural dos alunos não 

só relativa à sua própria cultura, mas dotar o aluno da competência intercultural. Segundo QECR e 

igualmente patente no Plan Curricular del Instituto Cervantes, que passamos a citar:  

El inventario de Referentes culturales, junto con el de Saberes y comportamientos 

socioculturales y el de Habilidades y actitudes interculturales, constituye una de las 

dimensiones del análisis de la lengua desde la perspectiva de la comunicación que está en la 

base del esquema conceptual de los Niveles de referencia para el español. 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. (Plan 

Curricular del Instituto Cervantes, cap.10. Introducción) 

Ora, face a estes pressupostos, vimo-nos forçados a direcionar a nossa atenção para apenas um dos 

países, a Argentina, sobre o qual se pretendeu dar resposta aos princípios orientadores que norteiam 

a didática de línguas estrangeiras e o ensino das mesmas em Portugal. 

6.2. DOCUMENTOS ORIENTADORES 

A importância dos programas curriculares para a aquisição da competência Intercultural em 

Línguas Estrangeiras e, neste caso concreto na disciplina de Espanhol, é algo inquestionável e que 

serve de base de trabalho comum para todos os estabelecimentos de ensino nacionais e 

consequentemente para todos os docentes.  

No que diz concretamente respeito ao Programa de Espanhol 11ºano (iniciação) e conferindo 

especial relevo à competência Intercultural, deve-se dizer que relativamente aos objetivos de 

aprendizagem, está estabelecido o seguinte: 

Abordagem sociocultural 

Relacionar as suas próprias experiências com as dos jovens dos países da língua alvo, a partir de 

materiais trabalhados na aula (revistas, banda desenhada, folhetos, canções, etc.). 
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No que concerne os conteúdos, verifica-se, em todos eles e nas diferentes destrezas linguísticas, 

que na parte atitudinal se atribui grande importância a comportamentos de valorização da língua e 

da cultura dos países de língua oficial espanhola, apostando na comunicação e numa perspetiva 

flexível e autónoma da aprendizagem. 

Compreensão Oral 

Ter uma atitude positiva de sucesso para compreender mensagens. 

Aceitar e promover a língua estrangeira como instrumento de comunicação na 

sala de aula. 

Reconhecer a utilidade da transferência de conceitos e procedimentos próprios da 

comunicação oral, entre a língua materna e a língua-alvo. 

Valorizar os progressos na compreensão de mensagens como um elemento 

motivador. 

 

Compreensão Escrita 

Ultrapassar as suas limitações, tirando o máximo partido dos elementos 

linguísticos e socioculturais disponíveis. 

Reconhecer a capacidade para compreender globalmente textos escritos, sem 

necessidade de compreender cada um dos elementos do mesmo. 

Mostrar interesse pela leitura em espanhol, a fim de extrair informação e desfrutar 

da língua. 

Reconhecer a utilidade da transferência de conceitos e procedimentos 

característicos da língua escrita, entre a língua materna e a língua-alvo. 

Valorizar a leitura como modo de suprir necessidades. 

Valorizar os seus progressos na compreensão de textos. 

 

Expressão Oral 

Reconhecer a importância de ser capaz de se exprimir em espanhol como meio 

para satisfazer as necessidades de comunicação com diferentes interlocutores e 

como forma de entendimento entre as pessoas. 

Mostrar interesse em comunicar oralmente com falantes nativos. 

Arriscar comunicar em espanhol. 

Participar reflexiva e criticamente em diferentes situações comunicativas. 

Aceitar a língua estrangeira como instrumento de comunicação na sala de aula. 

Reconhecer a utilidade da transferência de conceitos e procedimentos próprios da 

comunicação oral, entre a língua materna e a língua-alvo. 

Controlar a ansiedade. 

Perder o medo de errar e reconhecer os erros como parte integrante do processo 

de aprendizagem. 

Mostrar interesse em ultrapassar as dificuldades decorrentes da falta de elementos 

linguísticos, explorando ao máximo os conhecimentos e as estratégias 

comunicativas disponíveis. 

Querer superar as interferências entre o português e o espanhol, desenvolvendo 

para isso estratégias adequadas. 
Avaliar os progressos na expressão oral. 

 

Expressão Escrita 

Reconhecer a importância de ser capaz de se exprimir por escrito, em espanhol, 

como forma de satisfazer necessidades imediatas e concretas de comunicação. 
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Mostrar interesse na interação escrita com falantes de espanhol. 

Encontrar prazer na expressão escrita. 

Reconhecer o erro como parte integrante do processo de aprendizagem. 

 

Relativamente aos temas e situações, o programa contempla o seguinte: 

No que diz respeito aos Aspetos socioculturais, situações e temas transversais, mereceram na  

nossa parte particular destaque propostas de aulas / atividades e tarefas relacionadas com: 

 

- Aspetos sociais e culturais dos países onde se fala espanhol, próximos dos 

interesses e motivações dos alunos. 

-A escola: formas de aprender e de trabalhar; 

-A escola em países hispano – falantes; 

-O consumo: alimentação e outros aspetos a selecionar; 

-Os tempos livres; férias; música, cinema; 

-Cuidados corporais; a saúde; 

-Viagens e transportes; educação rodoviária; 

-Espanha: conhecimento de uma cidade a selecionar; 

 

Considerando estes pressupostos, as atividades desenvolvidas no âmbito da prática profissional 

procuraram dar resposta aos desafios acima elencados, como poderão ser comprovadas e analisadas 

nos diferentes anexos. 

Em relação ao Quadro Europeu Comum de Referência (QECR), documento de inquestionável 

menção neste relatório, visa o alcançar destes objetivos, a saber: 

• preparar todos os Europeus para os desafios da enorme mobilidade internacional e de uma 

cooperação mais próxima não só nos domínios da educação, cultura e ciência, mas também nos 

domínios do comércio e da indústria; 

• promover a compreensão e a tolerância recíprocas e o respeito pela identidade e diversidade 

cultural através de uma comunicação internacional mais eficaz; 

• manter e desenvolver a riqueza e a diversidade da vida cultural europeia através de um 

conhecimento recíproco e cada vez maior das línguas nacionais e regionais, incluindo aquelas que 

são menos ensinadas; 

• responder às necessidades de uma Europa multilingue e multicultural, desenvolvendo de forma 

considerável a capacidade dos europeus comunicarem entre si, para lá de fronteiras linguísticas e 

culturais, o que exige um esforço bem alicerçado ao longo da vida, que deve ser encorajado, visto 

numa base mais organizada e financiado em todos os níveis de ensino pelas autoridades 

competentes; 

• evitar os perigos que possam resultar da marginalização daqueles que não possuam as 

capacidades necessárias para comunicarem numa Europa interativa. 

 

Este objetivo foi considerado prioritário na Primeira Cimeira dos Chefes de Estado, que 

identificaram a xenofobia e as manifestações ultranacionalistas como o principal obstáculo à 
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mobilidade e integração europeias, ou mesmo como uma enorme ameaça à estabilidade na Europa 

e ao funcionamento saudável da democracia. 

A Segunda Cimeira teve como objetivo prioritário a preparação para a cidadania democrática, 

acrescentando, assim, importância a um outro objetivo adotado em projectos recentes, 

nomeadamente: 

• promover métodos de ensino das línguas vivas que reforcem a independência de pensamento, de 

juízos críticos e de ação, associada a capacidades sociais e a responsabilidade. 

 

À luz destes objetivos, o Conselho de Ministros sublinhou “a importância política de desenvolver, 

nos nossos dias e no futuro, domínios de ação específicos, tais como estratégias para diversificar e 

intensificar a aprendizagem de línguas, de modo a promover o plurilinguismo num contexto pan-

europeu” e chamou a atenção para a importância do desenvolvimento de mais laços educativos e de 

intercâmbio e da exploração do enorme potencial das novas tecnologias da informação e da 

comunicação. 

Há que considerar, ainda, de acordo com o referido documento, que o aprendente de uma língua e 

cultura segunda ou estrangeira, não deixa de ser competente na sua língua materna e na cultura que 

lhe está associada. A nova competência também não é guardada à parte da antiga. O aprendente 

não adquire pura e simplesmente dois modos de atuar e de comunicar distintos e autónomos. O 

aprendente da língua torna-se plurilingue e desenvolve a interculturalidade. As competências 

linguísticas e culturais respeitantes a uma língua são alteradas pelo conhecimento de outra e 

contribuem para uma consciencialização, uma capacidade e uma competência de realização 

interculturais. 

Permitem, ao indivíduo, o desenvolvimento de uma personalidade mais rica e complexa, uma 

maior capacidade de aprendizagem linguística e também uma maior abertura a novas experiências 

culturais. Os aprendentes tornam-se também mediadores, pela interpretação e tradução, entre 

falantes de línguas que não conseguem comunicar diretamente. 

No capítulo cinco deste documento, referente às competências do saber a atingir pelo utilizador, 

aborda-se a questão do conhecimento do mundo, da competência sociocultural e intercultural. Os 

adultos têm uma imagem do mundo e dos seus mecanismos extremamente desenvolvida, clara e 

precisa, numa relação estreita com o vocabulário e a gramática da sua língua materna. Na verdade, 

ambas – a imagem do mundo e a língua materna – desenvolvem-se em função uma da outra. 

Podemos colocar a questão “O que é?” para nomear um fenómeno observado recentemente ou para 

o significado referente de uma palavra nova. Os aspetos básicos desta imagem/ deste modelo 

desenvolvem-se completamente durante a primeira infância, mas enriquecem-se pela educação e 

pela experiência durante a adolescência e também durante a vida adulta. A comunicação depende 

da congruência das imagens do mundo e da língua interiorizadas pelas pessoas implicadas. Um dos 

objetivos da ciência é descobrir a estrutura e os mecanismos do universo e fornecer uma 

terminologia normalizada para os descrever e para a eles se referir. A língua corrente tem seguido 
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uma via mais orgânica e a relação entre as categorias da forma e do significado, varia, mesmo que 

pouco, de uma língua para outra, embora dentro dos limites impostos pela verdadeira natureza da 

realidade. A diferença é maior no domínio social do que no meio físico, apesar de, mesmo neste 

aspeto, as línguas diferenciarem também os fenómenos naturais muito em função da importância 

que estes têm para a vida da comunidade. O ensino das línguas segundas ou estrangeiras tem, 

muitas vezes, assumido que os aprendentes já adquiriram um conhecimento do mundo suficiente 

para essa finalidade. 

O conhecimento da sociedade e da cultura da (s) comunidade (s) onde a língua é falada é um dos 

aspetos do conhecimento do mundo. É, no entanto, suficientemente importante para merecer uma 

atenção especial, uma vez que, ao contrário de muitos outros aspetos do conhecimento, parece 

provável que este conhecimento fique fora da experiência prévia do aprendente e seja distorcido 

por estereótipos. 

Dos aspetos distintivos característicos de uma determinada sociedade europeia e da sua cultura que 

mereceram destaque da nossa parte, estão relacionados, a título de exemplo, com: 

 

1. A vida quotidiana, por exemplo: 

• comidas e bebidas, refeições; 

• feriados; 

• horários e sistema educativo argentino; 

• atividades dos tempos livres (passatempos, desportos, hábitos de leitura, 

meios de comunicação social). 

 

2. As condições de vida, por exemplo: 

 

O conhecimento do mundo (quer derive da experiência, da educação, quer das fontes de 

informação, etc.) engloba: 

• Os lugares, as instituições e organizações, as pessoas, os objetos, os eventos, os processos e as 

operações em diferentes domínios. É de particular importância para o aprendente de uma 

determinada língua, o conhecimento concreto do(s) país(es) e no(s) qual(is) a língua é falada como, 

por exemplo, os aspetos geográficos, ambientais, demográficos, económicos e políticos mais 

importantes. 

• condições de alojamento; 

 

3. As relações interpessoais (incluindo relações de poder e de solidariedade), por exemplo em 

relação a: 

 

• relações entre membros da comunidade. 

 

4. Os valores, as crenças e as atitudes em relação a fatores como: 

 

• culturas regionais;  

• segurança; 

• tradição e mudança social; 

• história; 

• minorias (étnicas ou religiosas); 
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• identidade nacional; 

• artes (música, artes visuais, literatura, teatro, música e canções populares); 

• religião; 

 

5. Os comportamentos rituais em áreas como: 

 

• prática religiosa e ritos; 

 

O conhecimento, a consciência e a compreensão da relação (semelhanças e diferenças distintivas) 

entre “o mundo de onde se vem” e “o mundo da comunidade - alvo” produzem uma tomada de 

consciência intercultural. É importante sublinhar que a tomada de consciência intercultural inclui a 

consciência da diversidade regional e social dos dois mundos. É enriquecida, também, pela 

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

L1 e L2 do aprendente. Esta consciência alargada ajuda a colocar ambas as culturas em contexto. 

Para além do conhecimento objetivo, a consciência intercultural engloba uma consciência do modo 

como cada comunidade aparece na perspetiva do outro, muitas vezes na forma de estereótipos 

nacionais. Dos diferentes conteúdos tratados, se por um lado, apercebemo-nos que o maior impacto 

junto dos alunos prendeu-se com a diversidade geográfica e climática deste país. Estando situado 

no hemisfério sul, foi de inquestionável surpresa a aula dedicada à Patagónia e consequentemente o 

conhecimento da variedade paisagística, assim como da respetiva fauna e flora desta região. Outros 

dois aspetos causadores de alguma curiosidade e diríamos de alguma perplexidade, até pela 

proximidade com a sua realidade e faixa etária, foram as aulas sobre o sistema educativo argentino 

e, no âmbito da unidade da saúde, a aula relacionada com os distúrbios alimentares. Por outro, foi 

de inegável interesse, concluirmos que em outros conteúdos, tais como, tempos livres, tradições 

natalícias, houve da parte deste grupo de aprendentes uma atitude de empatia e de alguma 

identificação e proximidade, o que os levou a tomar consciência do diferente, mas também do 

semelhante, não obstante a significativa distância geográfica. 

Face a esta breve explanação dos princípios reguladores do processo de aprendizagem que visa 

teoricamente um campo de atuação uniforme nos diferentes estados membros, tem-se revelado de 

grande utilidade nas diferentes práticas docentes e naquela que procurámos desenvolver durante o 

ano letivo 2012/2013. 

Outro documento, que se revela de grande utilidade e praticabilidade e que tem sido difundido 

como manual de boas práticas: Plan Curricular del Instituto Cervantes. 

A partir do capítulo 10 até ao 12, são apresentados os fundamentos, os requisitos essenciais, bem 

como os descritores de avaliação dessa mesma competência, para que a competência intercultural 

seja alcançada. O referido documento apresenta três grandes dimensões que se revelam cruciais 

para um usuário interculturalmente competente: referentes culturais; saberes e comportamentos 

socioculturais e habilidades e atitudes interculturais. De relevo é o facto de os descritores para 

estas competências terem contornos totalmente diferentes das restantes destrezas, ou seja, aqui o 

aprendente tem três níveis de proficiência:  
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Fase de 

aproximación 

Fase de 

profundización 

Fase de 

consolidación 

 

No que diz respeito aos Referentes Culturais, estes aspetos permitem ao aluno o acesso a uma 

realidade nova sobre uma base ampla e integradora na qual se imbricam os conhecimentos, as 

capacidades / habilidades e as atitudes que conformam a competência intercultural. A presença 

desta dimensão cultural responde também ao interesse do próprio Instituto Cervantes em dar a 

conhecer os traços característicos e mais significativos das culturas que convivem em Espanha e 

nos países hispano-americanos. Quer a variedade quer a riqueza inerente a este amplo leque 

cultural é classificado de acordo determinadas grelhas e critérios, segundo os níveis supra 

mencionados. 

Não se pretende oferecer ao aluno todos os aspetos que constituem a identidade histórica e cultural 

de uma sociedade, nem apresentar de forma pormenorizada um desenvolvimento diacrónico de 

acontecimentos históricos e culturais. Longe de qualquer afã de exaustividade, o que se pretende 

proporcionar é uma visão geral daqueles referentes que tenham passado a formar parte de um 

acervo cultural de uma comunidade.  

As crenças e os valores têm a ver com o efeito que produzem determinados feitos ou realidades, no 

curso do tempo, em quem partilha uma mesma cultura, isto é, as marcas deixadas por uma memória 

coletiva dos acontecimentos históricos ou produtos culturais, o grau no qual são considerados sinais 

de identidade, assim como as emoções resultantes. (Plan Curricular del Instituto Cervantes: cap. 

10 Referentes Culturales- Introducción) A título de exemplo, considera-se que o aluno de espanhol 

não só conheça a existência de rios principais, como o Amazonas ou o Orinoco, na América Latina, 

mas também as diferenças nas associações, o valor simbólico e a força de sugestão que provoca a 

ideia de rio no âmbito dos países hispanos. O rio molda de maneira especial a identidade e a 

idiossincrasia dos povos pelos quais decorrem crenças, atitudes, mitos e ritos que incidem nos seus 

valores, na sua visão do mundo e, no fundo, na sua forma de comunicar. 

Segundo o critério de acessibilidade, os aspetos mais acessíveis apresentam-se na fase de 

aproximação (fase na qual se situam a maior parte dos nossos alunos) e os menos acessíveis, na 

fase de consolidação. Queremos crer que no final das aulas lecionadas, alguns alunos tenham, pelo 

menos, no que toca aos Referentes Culturales, alcançado alguns dos conhecimentos previstos no 

inventário da fase de profundización. Referimo-nos com especial relevo às festividades, tradições e 

a algumas particularidades geográficas, como cidades, monumentos, características paisagísticas e 
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clima. O conceito de acessibilidade não se refere apenas ao facto de que os aprendentes poderem 

aceder a determinadas realidades ou produtos culturais com maior facilidade, mas também a sua 

maior frequência de aparição tanto em Espanha e América Latina como nos países de origem dos 

alunos. 

No que diz respeito aos conteúdos do inventário dos Saberes e Comportamentos Socioculturais, 

estes estão relacionados com o conhecimento, baseado na experiência, com o modo de vida, os 

aspetos quotidianos, a identidade coletiva, a organização social, as relações pessoais, entre outros, 

que ocorrem numa determinada sociedade. As especificações dirigem-se apenas à realidade 

espanhola, não incluindo os países da América Latina, facto esse que procurámos contrariar com 

este relatório.  

Segundo este documento, a não correlação com a realidade da América Latina neste âmbito, deve-

se à dificuldade de realizar uma análise a enorme variedade de aspetos que sucedem em cada uma 

das sociedades dos países hispânicos e oferecer, deste modo, uma apresentação adequada. A 

seleção e a gradação dos conteúdos socioculturais requerem um conhecimento em primeira mão 

dos aspetos que constituem a vida quotidiana, os usos e costumes, o estilo de vida de uma 

determinada comunidade. Foi perante esta constatação que a tomada de decisão quanto ao tema 

deste relatório e a sustentação prática do mesmo foram sujeitos a alterações, não obstante só ter 

sido possível abranger uma ínfima parte desta dimensão. Aspetos como a organização social e 

condições de vida para serem devidamente explorados, implicaria um ano letivo de aulas em 

regime de exclusividade e não partilhado, como é a orgânica da prática profissional. São temas que 

implicam também da parte do docente uma intensa preparação e estudo e o tempo revela-se, assim, 

um fator decisivo.  

Apesar desta complexidade, este documento orientador não descarta a possibilidade de levar a 

cabo, mediante projetos de investigação e, naturalmente, relacionados com os interesses dos alunos, 

como nos parece ter sido o caso com este grupo de alunos. A concretização desses mesmos projetos 

passará forçosamente por um trabalho de recolha e tratamento de dados sempre norteado pelo 

critério de aplicação pedagógica, facultando, assim, uma visão atual e apropriada da situação 

sociocultural dos países hispanos. Neste sentido, tanto a estrutura como os conteúdos que se 

incluem no inventário dos Saberes e Comportamentos Socioculturais que podem resultar de 

alguma utilidade para quem quiser dedicar-se a alguma comunidade ou zona geográfica concreta, 

não descurando nunca os interesses dos alunos, bem como as características da situação de ensino e 

aprendizagem.  

Finalmente, o inventário das Habilidades e Atitudes Interculturais constitui junto aos restantes 

dois, a dimensão cultural dos Níveis de referência para a língua espanhola. O desenvolvimento 

desta dimensão completa chamada competência intercultural que supõe, de certo modo, uma 

ampliação da personalidade social do aprendente e o desenvolvimento da capacidade de adaptação 

bem-sucedida em diversas circunstâncias, nas quais se vê obrigado a relacionar-se com pessoas de 
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comunidades diferentes da sua ou a interpretar feitos e produtos de estas comunidades. Tudo isto 

requer o desenvolvimento e a capacidade de utilização de uma serie de conhecimentos, habilidades 

e atitudes que permitirão: observar e interpretar, sob várias perspetivas, as chaves culturais e 

socioculturais das comunidades a que acede, à margem de filtros ou estereótipos; desenvolver-se 

com êxito em novos ambientes sociais e culturais, interagindo com os diferentes membros, atuando 

como intermediário, construindo pontes que possibilitem superar eventuais mal-entendidos  e 

situações de desconforto e conflito. Só desta forma o aluno poderá formar uma personalidade social 

capaz de conviver de modo eficaz e produtivo num clima de tolerância e cooperação.  

6.3. METODOLOGIA 

Após esta breve descrição dos princípios subjacentes aos documentos reguladores do ensino da 

língua espanhola em Portugal e não só, e mesmo antes de partir para a descrição e análise das 

atividades implementadas e que pretenderam ir de encontro aos pressupostos elencados, será de 

toda a pertinência explicitar a metodologia utilizada na realização de ditas atividades.  

Neste sentido, impõe-se a seguinte pergunta: como se processa o ensino do cultural nos planos de 

estudo e curricula? Geralmente, nas aulas de línguas estrangeiras, tornou-se comum assistirmos ao 

recurso do enfoque comunicativo no ato de ensinar. Deste modo métodos comunicativos dão ênfase 

no sentido, no significado e na interação entre os sujeitos na língua estrangeira. O ensino 

comunicativo propõe atividades relevantes e que estejam ajustadas às necessidades e interesses do 

aluno a fim de que este utilize a língua alvo em situações autênticas de interação.  

Temos como principais características desta abordagem:  

– este processo não é mais voltado para a figura do 

professor, este, por sua vez, é visto como um mediador entre o conhecimento e o aluno, a prática 

docente deve estar em harmonia com as reais necessidades de aprendizagem do corpo discente. O 

aluno é responsável e participante ativo neste processo. As contribuições advindas pelas 

experiências e conhecimentos adquiridos por parte dos alunos também são relevantes e 

considerados.  

- a aprendizagem é vista como um processo em que  

o foco maior é o desenvolvimento das habilidades que favoreçam a comunicação entre os falantes, 

e a interação entre os aprendizes a partir do uso da língua alvo é fator determinante para este fim.  

– o processo de 

aprendizagem deve ultrapassar os limites da mera aprendizagem formal e alcançar os moldes de 

aquisição natural da língua. Atividades que propiciem o contato direto com a língua alvo e que 

estejam contextualizadas à realidade de seu uso são vistas como as mais adequadas e condizentes 

com as necessidades de alunos e professores. A utilização de recursos pedagógicos como: 

equipamentos de som, televisão, computadores, projetores e outros podem facilitar este trabalho.  
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– o conhecimento de mundo 

do aprendiz e suas observações são levadas em consideração e podem auxiliar no processo de 

aprendizagem. As contribuições advindas destes são importantes e devem ser sempre incentivadas 

para que haja, inclusive, um aproveitamento maior e melhor de toda turma caso este fosse limitado 

apenas à atuação do docente.  

Se no processo de criação do programa se especificam um conjunto de objetivos gerais e 

particulares e outros comunicativos, a maioria destes têm um caráter informativo (ex: como se 

apresentam as pessoas, como convidar alguém, que exponentes utilizar em determinada situação, 

entre muitos outros). Contudo, e pelo até agora explanado, há programas, e cada vez mais, que 

procuram ir mais além ao introduzir objetivos e conteúdos diretos e mais específicos, nos quais os 

dois conceitos de cultura acima referidos são contemplados a par de uma reflexão e explicação. 

Estes objetivos são “revestidos” por atividades comunicativas: leitura com textos autênticos 

(jornais, revistas, etc) vídeos, entre outros recursos. Por último, o ensino do cultural contempla a 

fomentação dos valores interculturais, visando, sobretudo, transformações da personalidade cultural 

etnocêntrica. Um valor primordial de mudança desta personalidade é o desenvolvimento de atitudes 

como a empatia. Esta constituiu uma das principais missões na nossa linha de atuação, que 

julgámos ter sido alcançada com sucesso. A empatia, como objetivo, quer dizer que os alunos 

deverão identificar-se com a experiência e perspetiva das pessoas dos países e comunidades, nas 

quais se fala a língua-meta.  

Devemos equacionar, ainda, que o aluno está a operar a nível pessoal e interpessoal e o outro em 

situação pedagógica, mas igualmente eficaz. A empatia poder-se-á fomentar real ou 

simuladamente, mesmo em contexto de sala de aula, a experiência levada a cabo poderá ser válida 

e útil. É evidente que a empatia também se promove de acordo com certas condições de 

viabilidade, que deverão ter em conta: idade, motivações, contextos de aprendizagem, etc., pois 

está provado que a predisposição de crianças para adolescentes ou ainda aprendentes em idade 

adulta resulta sempre diferente, mas sempre desafiante. 

 

6.4. ANÁLISE DAS ATIVIDADES 

1º Período: 1ª Aula (ANEXO III) 

 

Contenidos: El Español en el mundo – descripción de imágenes y construcción de un   

                      rompecabezas. 

                      Comprensión lectora del texto: “Mucha variedad, una sola lengua”. 

                      Un Viaje por América Latina – actividad de interacción e intercambio de   

                       información. 

 

Como objetivos específicos desta aula, pretendeu-se partir sempre dos conhecimentos prévios dos 

alunos, aliás este é um património inestimável e que deve ser trazido sempre para o contexto de 
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sala de aula. Ao partirem dos seus pressupostos, os alunos fazem obrigatoriamente comparações, 

tornando o seu processo de ensino / aprendizagem bastante mais enriquecedor, desenvolvendo 

sentimentos de maior aceitação e tolerância face ao outro. Além disso, e ainda encontrando-nos 

numa fase inicial do nosso estudo, a proposta apresentada procurou levar os alunos numa viagem 

pelo mundo hispano, mais concretamente a quatro países: Argentina, Venezuela, Peru e Equador. 

Houve lugar para aferir de alguns referentes  culturais que os alunos possuíam, mas principalmente 

do fator surpresa que muita informação suscitou, aumentando, assim, o seu grau de curiosidade. Ao 

longo da aula, aos aprendentes foi-lhes possibilitada a oportunidade de reforçar o seu conhecimento 

sobre os países acima mencionados e do tipo de relação que mantêm com Espanha. Este aspeto foi 

fundamentalmente trabalhado a partir do momento em que os alunos se aperceberam das origens da 

língua espanhola no Novo Continente e quais as suas principais influências. Em alguns dos 

materiais facultados (alguns deles autênticos: mapas, catálogos, folhetos e prospetos turísticos), os 

alunos já se foram apercebendo de algumas diferenças geográficas, climáticas, culturais e algumas 

(poucas) linguísticas.   

A importância da utilização deste tipo de material revela-se de grande utilidade e fator de 

motivação, pois trata-se, no fundo, de levar para dentro das quatro paredes da sala de aula, um 

pedacinho do mundo real, dotando todo o processo de ensino / aprendizagem de maior significado.  

Através de atividades de âmbito comunicativo e de reflexão e interação constantes, esta aula exigiu 

dos alunos uma postura dinâmica, construtiva e colaborativa, pois várias foram as formas sociais de 

trabalho, aliás, como defendemos vivamente: desde plenaria dirigida, gran grupo, parejas e en 

grupo, estabelecidas para os diferentes momentos da aula, conduzindo sempre os alunos a uma 

maior autonomia.  

Não só os materiais autênticos, como se poderá comprovar na secção dos anexos, mas também 

atividades de caráter mais lúdico e os próprios materiais didatizados proporcionam aulas mais ricas 

e dinâmicas, evitando de modo tão frequente a desmotivação do grupo de aprendentes, que cada 

vez mais se caracterizam por exigentes e facilmente desinteressados, por a maior parte das suas 

preferências não passarem pela escola. Esta é a realidade da maior parte das nossas escolas.  

Seria manifestamente injusto se disséssemos que tal foi o cenário deste grupo de alunos, alvo da 

nossa pesquisa. Não obstante as lacunas existentes, sempre se mostraram disponíveis para a 

aprendizagem e essa constituiu uma das principais vantagens na consecução das distintas 

atividades. 

 

2ª Aula (ANEXO IV) 

 

Contenidos: La Navidad en Argentina- costumbres y tradiciones 

                    “Una navidad caliente”: la Navidad en Argentina – costumbres y tradiciones. 

                      El Imperativo afirmativo -  forma y usos. 
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Esta aula e já tendo tomado a decisão final de direcionar o nosso estudo para a Argentina, 

convidámos os alunos a contatar com as tradições natalícias argentinas, estabelecendo sempre a 

ponte com os seus conhecimentos sobre Espanha e naturalmente comparando com as suas 

(maternas) ao longo de todo o processo.  

Recorrendo a diferentes formas de “agrupamento”, e recursos como: envelopes, cartões, textos 

produzidos e uma reportagem autêntica, os alunos apercebem-se gradualmente, tal como é nossa 

intenção, das principais diferenças, mas também das semelhanças, no que toca às principais 

tradições de Natal, desde o clima (que é bastante diferente de continente para continente), a 

comida, festejos em família, a importância da religião, decorações, sentimentos vivenciados e 

tantos outros aspetos que foram surgindo ao longo da aula a propósito de uma dúvida do momento. 

Aqui além dos inevitáveis Referentes Culturais, houve lugar também para partilha de informação 

no que toca aos Saberes e Comporta mentos Socioculturais, duas das principais componentes da 

competência intercultural. Sim, de facto o imprevisto é o ingrediente para o qual qualquer professor 

deverá estar preparado, e para evitar situações de maior desconforto deverá tentar antecipar o mais 

possível essa situação através de estudo e pesquisa.  

Esta aula contou também com a introdução de um conteúdo gramatical – o Imperativo (afirmativo) 

– através da visualização da reportagem sobre um dos doces natalícios mais exemplificativos da 

cultura argentina: Pan Dulce, e com o auxílio de informação adicional facultada pela docente, os 

alunos conseguiram enunciar a regra e aplicá-la de modo indutivo, como se preconiza em termos 

didáticos. É a partir da descoberta consciente e reflexiva e sempre em contexto que qualquer 

conteúdo gramatical deve ser apresentado aos alunos. 

A parte derradeira da aula, que se pretende sempre menos dirigida pelo docente, levou os alunos, 

neste caso em particular, e tratando-se de uma época festiva, a jogar “Bingo”, no qual de uma 

forma lúdica, os alunos reforçaram os seus conhecimentos relativos à estrutura gramatical – 

aprender brincando, sempre supervisionada e dirigida pela docente. 

2º Período:  

 

3ª Aula (ANEXO V) 

  

Contenidos: La escuela en los países hispanos – el sistema educativo argentino. 

 

Esta terceira aula, uma das mais completas, pois procurou ir de encontro às três dimensões que 

conformam a competência intercultural, foi dedicada ao sistema educativo argentino, como sempre 
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estabelecendo comparações com o Espanhol e o Português, e conduzindo este grupo de aprendentes 

à reflexão e também ao espírito crítico. Aspetos como: tipos de ensino, currículo, carga horária, 

regime (escalas) de classificação, períodos de interrupção letiva, entre outros, foram debatidos em 

contexto de sala de aula a par da importância da escola na vida dos alunos.  

Esta reflexão tinha, igualmente, como objetivo a transição para a temática seguinte, a exploração 

do trabalho infantil. Uma realidade para os nossos alunos totalmente desconhecida e que a partir de 

um documentário, passaram a estar inteirados destas circunstâncias. O abandono escolar e a 

consequente exploração de trabalho infantil constitui atualmente um dos principais problemas que 

afetam a sociedade argentina, um cenário bem diferente daquele a que os nossos alunos estão 

familiarizados. Este “choque” resulta muitas vezes produtivo, na medida que os torna mais 

solidários e responsáveis perante um mundo, onde todos têm um papel a desempenhar. Esta 

temática assume proporções tão assustadoramente elevadas na sociedade argentina, que várias 

ações são levadas a cabo e personalidades unem-se no combate a esta injustiça. Foi precisamente o 

caso de Yamila Cafrune, uma advogada y cantora de folclore argentina nascida em Buenos Aires, a 

16 de novembro de 1965. A cantora, a lado do seu marido, o músico Esteban Sarlenga, autor da 

canção "Yo soy un niño" foram protagonistas de mais uma tentativa de chamada de atenção no que 

diz respeito a esta triste realidade. 

Esta aula resultou muito profícua, na medida em que na parte final, e já “munidos” das ferramentas 

necessárias, os alunos, sensibilizados para esta causa, construíram slogans que poderiam enviar 

para o governo ou meios de comunicação argentinos, como mais uma forma de luta e revolta 

perante tais circunstâncias. 
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4ª Aula (ANEXO VI) 

 

Contenidos: Las actividades de ocio – visionado de un documental (realidad argentina)  y audición  

                   de la canción “Un buen día”. 

                   Elaboración de un proyecto de actividades extracurriculares. 

 

Esta aula contou com mais uma tentativa de fomentar a competência intercultural do grupo de 

alunos em causa. Sendo a chave do sucesso de qualquer aula a fase de motivação, resolvemos dar 

início às atividades com uma proposta, realizada em grupo, iminentemente lúdica (ditado corrida), 

que além de colocar os alunos em movimento, pressupôs um certo espírito saudável de competição. 

A intenção seria a descoberta do tema: atividades de tempo livre. 

Ora tendo já obtido a oportunidade de aprender como se caracteriza a vida escolar dos jovens 

argentinos, tinha chegado o momento, e provavelmente ainda mais motivador para os nossos 

alunos, de saber o que fazem os jovens argentinos em contexto de lazer. Antes da visualização da 

reportagem precisamente sobre esta temática, houve uma parte prévia dedicada à ativação dos pré-

conhecimentos dos alunos sobre as principais atividades de ócio, como forma de revisão e 

preparação para a fase seguinte da aula. Além do contacto com uma realidade para eles mais 

longínqua do habitual, possibilitou-lhes a aquisição de outros saberes, mas também de aumento de 

vocabulário em torno deste campo lexical. Revelou-se extremamente positivo para todos os 

intervenientes. Convém salientar nesta altura, que os alunos quando em contexto de trabalho com a 

docente, autora deste estudo, já tinham criado certos mecanismos e uma determinada rotina que 

fosse qual fosse o tema da aula, este estaria forçosamente relacionado com a realidade argentina. 

Esta constatação resultou bastante satisfatória para a docente, pois já havia conseguido motivar os 

alunos para uma sociedade mais longínqua da sua e reconhecia o seu agrado na realização das 

diferentes atividades propostas. Este sentimento de empatia, tantas vezes mencionado ao longo do 

nosso estudo, foi sendo paulatinamente trabalhado e, julgamos, alcançado junto da maioria dos 

alunos. 

Esta aula apresentou ainda atividades promotoras do desenvolvimento da compreensão auditiva da 

canção “Un buen día” do grupo Planetas, que não obstante não serem de nacionalidade argentina, 

adequou-se à temática da aula, não cingindo, exclusivamente as nossas aulas à realidade argentina. 

Pautada pelo dinamismo e diversidade de recursos e fontes, esta aula resultou, a nosso ver, muito 

profícua. 
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3º Período:  

5ª Aula (ANEXO VII) 

 

Contenidos: Ruta por Buenos Aires: cómo pedir y dar indicaciones. 

 

Após uma interrupção de alguns meses, justificava-se regressar às viagens. Desta vez e a propósito 

da unidade didática “Transportes y seguridade vial”, propusemos uma visita aos lugares mais 

emblemáticos da cidade de Buenos Aires. Depois da ativação de vocabulário relativo a esta 

temática, iniciou-se uma visita guiada e partilhada pelos alunos. Em pares, foi-lhes incumbida a 

tarefa de, segundo a imagem e as informações que lhes havia sido entregue, preenchessem uma 

tabela, que num momento posterior, iria ser completada com a interação entre os diferentes pares. 

Esta atividade permitiu o conhecimento dos locais mais marcantes e com mais história da capital 

argentina e simultaneamente, utilizar os exponentes adequados para a obtenção da informação 

necessária. 

Esta aula caracterizou-se pela revisão de um conteúdo gramatical – as direções – que se afigurou o 

mais adequado face aos objetivos e conteúdos temáticos. Em outras palavras, no final desta aula, os 

alunos deveriam ser capazes de identificar a cidade de Buenos Aires e quais os monumentos, 

parques, museus, edifícios, bairros, entre outros e conceber a possibilidade de visita, solicitando as 

indicações necessárias. 

Como tarefa final, os alunos com um mapa da cidade, alvo do nosso estudo, já com um itinerário 

traçado, deveriam, novamente a pares, construir diálogos possíveis e adequados à situação. 

6ª Aula (ANEXO VIII) 

 

Contenidos: Viajes: 

                          - cómo pedir informaciones en una agencia de viajes; 

                          - cómo hacer una reserva en un hotel; 

                          - cómo hacer un relato. 

                      

Esta aula, e no seguimento da outra, não obstante estar incluída em unidades temáticas distintas, 

deu continuidade às intenções do nosso trabalho, ao proporcionar aos alunos, o conhecimento de 

uma realidade, que perante as reações do momento, lhes parecia impossível de acordo com as 

ideias pré-concebidas que possuíam deste país. Referimo-nos a um relato de uma viagem à 

Patagónia, inserido na unidade “España y Países hispanohablantes: ciudades y aspectos culturales”, 

através do qual os alunos tomaram consciência de condições climatéricas e cenários que para a 

América Latina, seria, a seu ver, impensável. 
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Além do impacto criado, a sugestão de atividades pretendeu também dotar os alunos das 

ferramentas necessárias para proceder à análise de determinados documentos (folhetos, mapas, etc) 

na hora de escolher um destino de férias e saber como realizar uma reserva de um quarto de hotel, 

neste caso, via telefone, questionando: tipologia, preços e disponibilidade. 

Finalmente, e como tarefa final, foi-lhes proposto que além de elaborar um anúncio publicitário de 

destinos de férias, segundo determinadas imagens facultadas, os alunos tentassem dar asas à sua 

imaginação e produzissem um relato de férias que se adequasse à imagem correspondente. 

 

 7ª Aula (ANEXO IX) 

 

                            - cómo escribir una biografía  

Do conjunto das aulas até ao momento apresentadas, reconhecemos que perante os conteúdos 

trabalhados até ao momento, e dada a escassez de tempo que nos acompanhou ao longo desta nossa 

investigação, faltava ainda abordar, fundamentalmente no âmbito dos Referentes culturais, algumas 

das personalidades que fazem parte do mundo argentino e que de algum modo constituíram um 

marco não só para a história deste país, mas também a nível internacional.  

Julgámos que a melhor opção para esta escolha, seria a figura de Che Guevara, revolucionário, 

inspirador de gerações e gerações, sendo ainda hoje considerado um ícone de luta pelas justiça  

social e pelos direitos humanos. Após, como habitual, de uma atividade de caráter mais lúdico e 

procurando motivar este grupo de alunos para a aprendizagem e para os objetivos delineados, 

através da descoberta. Foi extremamente gratificante apercebermo-nos do impacto que algumas das 

informações sobre esta personalidade causaram nos alunos, aumentado pela visualização do trailer 

do filme “Diarios de motocicleta” que retrata a grande viagem de juventude realizada por ele e o 

seu grande amigo Alberto Granados. Esta viagem constituiu, talvez, o despoletar do seu espírito 

revolucionário e não obstante ser ficcionado, aos alunos foi-lhes dada, uma vez mais, a 

oportunidade de aumentarem os seus conhecimentos sobre a história deste país, que de outro modo 

não teriam acesso tão facilitado. 

Acresce a tudo isto, que, naturalmente, o conteúdo gramatical trabalhado foi o Pretérito Indefinido 

e como tarefa final, foi-lhes lançado o repto de a partir de dados de outras personalidades do mundo 

argentino, construíssem as respetivas biografias e houvesse uma partilha de informação em forma 

de jogo de adivinhação. 

Contenidos: Biografía de: Che Guevara: 

                          - cómo identificar los datos personales /  profesionales de una persona; 

                          - cómo identificar los tiempos adecuados en una biografía; 

                          - cómo utilizar en contexto el pretérito indefinido (verbos regulares); 
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A título de conclusão, julgamos ter conseguido despertar o interesse dos alunos principalmente em 

relação a esta personalidade e ao mesmo tempo ter-lhes incutido alguns valores sociais e humanos. 

 

(ANEXO X) 

 

Taller de Tango  

 

Na última aula do ano letivo, os alunos, professores e alguns funcionários tiveram a oportunidade 

de aprenderem as origens, os principais estilos e compositores, assim como os passos base desta 

dança tão emblemática deste país – o tango. Este workshop foi dinamizado pela escola de tango: 

Lição de Tango, sita na cidade do Porto. A escola "Lição de Tango" é um projecto de Fernando 

Jorge e de Alexandra. Foi inaugurada no fim de semana de 17/18 de janeiro de 2009, com o 

Workshop "Pablo Verón" que honrou a efeméride com a sua presença e genialidade, apadrinhando 

e lecionando as primeiras Aulas de Tango num espaço único e convidativo da invicta.  

O grau de excelência e profissionalismo dos seus professores, fez com que todos os presentes 

durante o referido workshop ouvissem os principais autores e compositores deste estilo musical ao 

mesmo tempo que através de um dos professores, houve lugar ao entendimento das diferentes letras 

e a alusão à época em que foram escritas e compostas. 
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Capítulo 7 

Considerações Finais   

7. Conclusões 

As palavras interculturalidade, educação e comunicação encerram em si uma grande carga 

semiótica, que uma vez associadas em contexto educativo, segundo Diana Branco (2011), esta 

mesma carga se multiplica. Por um lado, o intercultural (idade…?) faz referência à cultura que, por 

sua vez, é a identidade comum e comunitária configurada em torno das tradições, crenças, valores, 

práticas, normas e conhecimentos. A comunicação refere-se à transmissão e receção simbólica e 

interativa de ditas tradições, possibilitando a reprodução, transformação e viabilidade no tempo e 

no espaço sociocultural da comunidade. A educação trata-se, no fundo, da transmissão formativa e 

informativa da bagagem cultural de uma comunidade, assim como as suas práticas comunicativas, 

afetivas e cognitivas que implica a mobilização pedagógica de determinadas estratégias para 

fomentar, capacitar e desenvolver formas e modos de pensar, valores, ideias e crenças, bem como 

proteger as tradições e permitir a abertura ao novo. Todo este processo é realizado por um grupo de 

profissionais, os chamados docentes, através de práticas interativas-comunicativas, mais ou menos 

formais e reguladas socialmente, dentro de sistemas de ensino, critérios, princípios e métodos 

consensuais.  

A interculturalidade permite o encontro entre pessoas que provêm de meios socioculturais e 

sociolinguísticos distintos, isto é, pessoas oriundas de um meio no qual se operou um processo de 

aculturação educativa e comunicativa mediante o qual lhes foram transmitidos certos valores, 

crenças, conhecimentos, bem como formas de pensar, falar, sentir e atuar próprias de determinado 

contexto sociocultural. Estes encontros podem ser de natureza imprevista, casual ou formalizada. 

Esta competência também flutua implicitamente no ar: nos filmes estrangeiros, nas notícias 

transmitidas pelos diferentes meios de comunicação e é muito própria da vida moderna, com a sua 

mobilidade, fluxo e cruzamentos constantes. Graças a ela, as sociedades se expõem a novos 

ambientes nos quais se aprendem e transmitem comportamentos, práticas, ideias, conhecimentos, 

valores e atitudes culturais diversas. 

Não descurando esta interculturalidade, o nosso foco com este relatório centrou-se no fenómeno da 

educação de e para a interculturalidade. Pode-se, pedagogicamente afirmar, que educar para a 

interculturalidade se trata de uma tarefa fundamentalmente linguístico-comunicativa e cognitiva-

axiológica, ou seja, de comunicação e interpretação de valores – através de práticas interativas e 
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tarefas comunicativo-cognitivas, nas quais estão implicados conceitos e ideias valorativas 

interculturais – conceitos e valores simbolizados na língua. 

Na aprendizagem de uma língua estrangeira, tanto a materna como a estrangeira, coloca-se 

frequentemente em jogo essa relação de transferência entre comunicação – avaliação – educação. A 

língua é por antonomásia o meio, o espelho a forma onde as práticas culturais, educativas e 

comunicativas se tornam possíveis. Na língua reflete-se a cultura, pois é o meio simbólico 

primordial de representação da cultura. A língua (como prática comunicativa) é também a forma na 

qual a cultura se forja e os seus conteúdos abandonam a sua subjetividade mais direta e se torna 

mais apreensível e transmissível. Além disso, a língua é um instrumento comunicativo que 

possibilita a viabilidade prática de tudo o que supõe cultura. Não nos surpreende, pois, que seja na 

aprendizagem de uma língua estrangeira, pedagogicamente falando, que se possa observar a 

existência de um encontro ou desencontro intercultural. 

Ao aprender uma língua não nativa, começamos a notar que “eles” (os nativos), por vezes, não 

pensam, não sentem, nem crêem (creem?) como nós (os aprendentes), pois fazem-no total ou 

parcialmente diferente de nós. Desta forma, notamos os limites e as pontes entre a cultura da língua 

que queremos aprender e a própria. Por exemplo: as palavras “família” ou “amigo” não têm a 

mesma conotação e denotação para um norte-americano, para um espanhol ou um árabe. Isto é, a 

denotação é justamente o resultado da união existente entre o significante ou plano da expressão - 

uma parte percetível, constituída de sons e o significado ou plano do conteúdo - a parte inteligível, 

o conceito, ou entre o plano da expressão e o plano do conteúdo. numa palavra que ouvimos, 

percebemos um conjunto de sons (o significante), que nos faz lembrar de um conceito (o 

significado) Esta frase não está muito comprida e confusa, para além das bolinhas?...). A 

conotação, por sua vez, resulta do acréscimo de outros significados paralelos ao significado de base 

da palavra, isto é, um outro plano de conteúdo pode ser combinado ao plano da expressão. Este 

outro plano de conteúdo reveste-se de impressões, valores afetivos e sociais, negativos ou 

positivos, reações psíquicas que um signo evoca. Portanto, o sentido conotativo difere de uma 

cultura para outra, de uma classe social para outra, de uma época a outra. 

O mesmo aplica-se aos conceitos de liberdade, justiça, saúde, religião, trabalho e ócio. Com 

frequência, as palavras e as expressões de uma língua “falam-nos” por si próprias de como uma 

língua-cultura concebe o mundo.  

Por tudo isto, o estudo de uma língua estrangeira é, em si própria, uma experiência de 

interculturalidade. Este conceito, deste modo, também pode resultar em forma de conflito 

comportamental: perceção de estereótipos, diferenças de mentalidade, práticas culturais opostas, 

incompreensão, rejeição, entre outros. Situações, as quais, a aquisição da competência intercultural 

tenta evitar a todo custo. Conclui-se, assim, que aprender uma língua estrangeira não se trata 

apenas de aprender gramática, a fonética e léxico. Aprender uma língua estrangeira constitui uma 
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aula contínua de interculturalidade – maneira de ver o mundo, de se aproximar a ele, de comportar-

se adequadamente em relação aos outros. 

Em suma, este enfoque de ensino das línguas estrangeiras só tem sentido se houver uma tentativa 

constante de ensinar uma língua como algo vivo, uma realidade viva que está na mente e nas 

práticas sociais dos que a falam. Assim, o encontro entre “ellos y nosotros” constitui a matriz da 

educação para a interculturalidade. 
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Anexo I 

Escola Secundária Alexandre Herculano 

 

Nombre: ____________________________________________________ Número: ______ Clase: 

11ºG        Fecha: 15 de noviembre 2012                                       

 

 

 

 

Seguro que el curso pasado aprendisteis mucho sobre 

España y sus principales tradiciones y costumbres, pero 

te pido que ahora reflexiones un poco sobre qué es 

aprender otra cultura y cómo te sientes en ese proceso. 

 

1. ¿Tienes conciencia de tu propia identidad cultural? 

Sí          No 

 

Si tu respuesta es afirmativa… ¿qué aspectos son los que 

relacionas con ella? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Tienes percepción de las diferencias culturales que hay no solo en tu propio país, sino en 

otros países, sobre todo en los países hispanohablantes?  Sí          No 

Si tu respuesta es afirmativa… ¿cuáles? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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3. Si tu respuesta es negativa… ¿qué te impide conocer mejor las diferencias culturales de 

otros países? Ordena del 1 al 8 - de acuerdo con tus preferencias, entendiendo que 1 es lo 

que más se ajusta a tu opinión y el 8 lo que menos. 

 

 Indiferencia       

 Falta de empatía       

 Falta de curiosidad 

 Falta de apertura hacia nuevas culturas 

 Falta de interés 

 No forma parte de mis objetivos académicos 

 No sirve para nada 

 Lo que sé hasta ahora me basta 

 

4. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales ventajas de aprender contenidos 

relacionados con una nueva cultura? Ordena del 1 al 5 - de acuerdo con tus preferencias, 

entendiendo que 1 es lo que más se ajusta a tu opinión y el 5 lo que menos. 

 

 Saber actuar de acuerdo con los diferentes contextos 

 Ampliar mis conocimientos 

 Fomentar sentimientos como: tolerancia, respecto, flexibilidad y adaptación a la diferencia 

 Abolir determinados prejuicios y estereotipos 

 Utilizar los conocimientos como medio para viajar, conocer a otras personas, estudiar y trabajar 

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 

 

La profesora: Raquel Lopes 
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Tradições e 
costumes 
populares 

36% 

Música 
32% 

Gastronomia 
24% 

Literatura 
8% 

 
0% 

Identidade Cultural 

 

Anexo II 
 

Tratamento dos resultados obtidos: 

 

O 11º G era inicialmente constituída por vinte e três alunos, sete rapazes e dezasseis raparigas. Por 

motivos que nos foram alheios, a turma ficou, no final, constituída por dezoito elementos. A média 

de idades rondava os dezassete anos. Todos os alunos estavam inscritos à disciplina de Espanhol 

(Iniciação). 

Tratando-se de um questionário aplicado no início do ano lectivo, todos os alunos tiveram a 

oportunidade de o realizar e fizeram-no revelando interesse e curiosidade, pois foram tomando 

consciência que o ano lectivo que os esperava iria ter contornos especiais, logo à partida por se 

tratar de uma turma de estágio.  

 

 

Questão nº1: Todos os alunos responderam afirmativamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelos dados e percentagens obtidos, verifica-se que os alunos ainda possuem um conceito de 

identidade cultural bastante estreito, na medida em que se cingem fundamentalmente aos referentes 

culturais, não relacionando os restantes aspetos mencionados em capítulos anteriores, tais como 

habilidades, comportamentos sociais e outros saberes, amplamente explanados nos capítulos 10, 11 
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e 12 do Plan Curricular del Instituto Cervantes. Estas respostas foram, de algum modo cruciais, 

para o desenvolvimento das diferentes atividades que se seguiram. 

Questão nº2: Todos os alunos responderam afirmativamente.  

 

 

 

 

 

Os alunos, nesta questão, reduziram o âmbito das suas respostas às principais diferenças que 

encontram entre o seu país de origem e Espanha, como está bem patente nos resultados 

apresentados. Estão ainda muito condicionados às touradas e flamenco, isto é, aos estereotipos e 

pré-conceitos construídos durante muito tempo pela história, tradições orais e até pelos meios de 

comunicação social. Até este momento, tornou-se claro a limitação geográfica e cultural destes 

alunos. Tal facto constituiu para nós um elemento acrescido de motivação dadas as intenções 

preconizadas com este trabalho de investigação. 

 

 

Questão nº3: Todos os alunos responderam afirmativamente.  

Considerada sem efeito, pois nenhum aluno respondeu negativamente à pregunta anterior. 

 

 

 

 

 

 

Touradas 
29% 

Música 
22% 

Gastronomia 
(tapas, tortilla, 

paella) 
26% 

Dança (flamenco) 
23% 

Diferenças Culturais 
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Utilizar los 
conocimientos 

como medio para 
viajar, conocer a 
otras personas, 

estudiar y trabajar 
32% 

  Saber actuar de 
acuerdo con los 

diferentes 
contextos 

29% 

  Ampliar mis 
conocimientos 

22% 

  Fomentar 

sentimientos 
como: tolerancia, 

respeto, 
flexibilidad y 

adaptación a la 
diferencia 

15% 

Abolir 
determinados 

prejuicios y 
estereotipos 

2% 

Vantagens / Benefícios na aprendizagem de 
LE 

 

Questão nº4: Pregunta de resposta fechada na qual os alunos se basearam nas propostas 

apresentadas 

 

 

Perante as percentagens e resultados obtidos, concluímos que a maioria dos alunos reconhece na 

aprendizagem de uma língua estrangeira, neste caso específico da língua espanhola, um caráter de 

utilidade, isto é, revela-se um meio com fins académicos, profissionais e de lazer. Para tal, torna-se 

necessário atuar de acordo com os contextos, lugares, sociedades nos quais se encontra inserido 

para que seja bem sucedido nos diferentes projetos.  

A importância de ampliar os seus conhecimentos vem imediatamente a seguir nas escolhas do 

grupo de alunos, pois será uma decorrência lógica das opções iniciais. 

Causou-nos alguma surpresa o facto do fomento de sentimentos de tolerância ou mesmo a 

necessidade de destruição de estereótipos surgir num plano secundário. Provavelmente, porque 

nesta fase inicial do nosso trabalho de investigação, os alunos nem se apercebem do que se tratará 

por desconhecimento ou simplesmente porque não têm juízos pré-concebidos, mantendo uma 

mente aberta ao outro ao diferente. 
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Anexo III 

O grupo de alunos aos quais foi aplicado o questionário no anexo anterior, revelou-se bastante motivado 

para a aprendizagem de uma nova cultura. Ora uma vez familiarizados com os principais traços da 

cultura española, pelos resultados acima descritos, considerámos que as propostas que seguem nas 

diferentes unidades são um forte sustentáculo para o nosso trabalho de investigação, como já foi 

amplamente referido na parte teórica (vide capítulo VI). 

 

 

Escola Secundária Alexandre Herculano 

Ficha de Trabajo 

Nombre: _______________________________________________Número: ______ Clase: _______                   

Fecha: 15 de noviembre de 2012                                       
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Fuente: Español 3, Porto Editora (págs: 24-25)
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ESCOLA SECUNDÁRIA ALEXANDRE HERCULANO 

                               Ficha de Trabajo 

Nombre: _______________________________________                                                                 Número: ______ Clase: _______        Fecha: 15/11/2012                                      

Profesora : Raquel Lopes 
 

PAÍS / CAPITAL LOCALIZACIÓN POBLACIÓN CLIMA PUNTOS DE 

INTERÉS 

COMIDA 

 

 

Argentina / Buenos 

Aires 

 

 

 

América del Sur 

 

 

40 millones 

 

Variado: 

subtropical y 

subpolar. 

El dominante es el 

templado.  

Valle Calamuchita 

(Parque Natural) 

Malba Museo 

(Buenos Aires) 

Catedral San 

Salvador 

Cataratas de Iguazú 

Palacio Barolo 

(Buenos Aires) 

Cuevas Acsibi 

Glaciar Perito 

Moreno 

Universidad de 

Córdoba 

 

Empanadas salteñas 

Parrillada y asado de 

carne 

Chorizos (choripán) 

Papas fritas 

Quesos 

Vinos 

Mate (infusión) 

 

 

Ecuador / Quito 

 

 

 

 

América del Sur 

 

 

14 millones 

 

 

Húmedo y seco 

Puerto Cayo 

Cascada Parlón del 

Diablo 

Playa de Atacames 

Isla Isabela 

Cascadas de Peguche 

Cuy (sopa) 

Yaguarlocro (sopa de 

papas) 

Fanesca 

Ceviche 

Totillas 
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La Virgen de Quito 

 

Pescado 

Carnes (vaca / cerdo/ 

pollo) 

 

 

 

Perú / Lima 

 

 

Parte occidental e 

intertropical de 

América del Sur 

 

 

30 millones 

 

 

Tropical 

(dominante) 

Sierra( templado y 

subhúmedo) 

Selva ( semitropical 

muy húmedo)  

Santuario Inca de 

Pachacámac 

Circuito Mágico 

Valle Sagrado de los 

Incas 

Río Apumarac 

(rápidos descensos) 

Machu Picchu 

Catedral de Cuzco 

Mirador de la Cruz 

del Condor 

Ceviche 

Suspiro de Limeña 

Pachamanca 

Juane 

Pisco 

Chicha de jora 

Masato (licor) 

 

 

 

 

Venezuela / Caracas 

 

 

 

 

 

Septentrión (norte) 

de América del Sur 

 

 

29 millones 

Tropical o lluvioso 

cálido 

Seco 

Intertropical 

templado 

Salto de Ángel 

Panteón Nacional  

Isla Margarita 

Capitolio de Caracas 

Centro de Arte 

Ciudad Universitaria 

de Caracas 

 

Pabellón criollo y la 

Hallaca (platos 

nacionales) 

Arepa (torta circular 

de harina de maíz) 

¡Buen trabajo! Raquel Lopes
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               Escola Secundária Alexandre Herculano 

Ficha de Trabajo 

Nombre: ____________________________________________________ Número: ______ Clase: _______                   

Fecha: 06 de diciembre de 2012                                       

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=q83Q8yLka2k 

Durante el visionado, contesta a estas preguntas de forma corta y escueta. 

1. ¿A quién esperan los niños? 

_______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué se ha montado en las calles? 

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Quién ha sido entrevistado? 

_______________________________________________________________________ 

4. ¿Qué cargo desempeña? 

_______________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es el símbolo durante las festividades navideñas? 

_______________________________________________________________________ 

6. ¿En cuántas plazas se pueden ver este símbolo? 

_______________________________________________________________________ 

7. ¿Quién ha organizado esta feria y quién los apoya? 

_______________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es el producto tradicional? 

_______________________________________________________________________ 

9. ¿Dónde ha venido esta costumbre? 

_______________________________________________________________________ 

10. ¿Qué contiene este dulce? 

_______________________________________________________________________ 

Anexo IV 

http://www.google.com/imgres?um=1&hl=pt-PT&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=633&tbm=isch&tbnid=xqUCWbpPoondOM:&imgrefurl=http://www.popscreen.com/v/69QHQ/Tradiciones-y-productos-de-cooperativas-para-celebrar-Navidad-en-Argentina&docid=iNfRYxqFIIditM&itg=1&imgurl=http://s3.vidimg.popscreen.com/original/7/eGc5dW1wMTI=_o_tradiciones-y-productos-de-cooperativas-para-celebrar-.jpg&w=853&h=480&ei=65y2ULvRNMa2hAeup4DYCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=408&vpy=306&dur=921&hovh=168&hovw=299&tx=116&ty=52&sig=102868401733399011260&page=3&tbnh=148&tbnw=244&start=44&ndsp=25&ved=1t:429,r:52,s:0,i:246
https://www.youtube.com/watch?v=q83Q8yLka2k
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           Escola Secundária Alexandre Herculano 

Ficha de Trabajo 

Nombre: ____________________________________________________ Número: ______ Clase: _______                   

Fecha: 06 de diciembre de 2012                                       

 

 

 

 

Ingredientes:  

 2 huevos 

 6 cucharadas de azúcar 

 300gr. de harina 

 15gr. de levadura en polvo 

 100gr. de mantequilla 

 100ml. de leche 

 50gr. de uvas pasas 

 50gr. de frutas confitadas 

 

Modo de preparación: 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________________ 

7._______________________________________________________________________ 

8._______________________________________________________________________ 

9._______________________________________________________________________ 
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                                                 Escola Secundária Alexandre Herculano 

Ficha de Trabajo 

Nombre: ____________________________________________________ Número: ______ Clase: _______                   

Fecha: 06 de noviembre de 2012                                       

 

 

 

Así se construye… 

Imperativo afirmativo regular  

 -AR -ER   -IR 

 Hablar Comer Vivir 

Tú 
Usted 

Vosotros 
Ustedes 

 

Habl – a 
Habl – e 
Habl –ad 
Habl –en  

Com – e 
Com – a 

Com – ed 
Com – an 

 

Viv – e 
Viva – a 
Viv – id 
Viv – an 

 
 

 

Imperativo afirmativo irregular  

 Hacer Poner Tener Decir Venir Salir 

Tú 
Usted 

Vosotros 
Ustedes 

 

Haz  
Haga 

Haced 
Hagan 

Pon 
Ponga 
Poned 

Pongan 

Ten 
Tenga 
Tened 

Tengan 
 

Di 
Diga 

Decid 
Digan 

Vem 
Venga 
Venid 

Vengan 

Sal 
Salga 
Salid 

Salgan 

 

Otros Imperativos Irregulares: SER  Sé, Sea, Sed, Sean // IR  Ve, Vaya, Id, Vayan 

Cuando el presente tiene una irregularidad vocálica: E > IE // O > UE // E> I, el imperativo también la tiene. 

 -AR > Pensar -ER > Volver -IR > Pedir 

Tú 
Usted 

Vosotros 
Ustedes 

 

 Piens – a 
Piens – e 
Pens – ad 
Piens – en 

 
 

Vuelv – e 
Vuelv – a 
Volv – ed 

Vuelv – an 
 

 

Pid –e 
Pid – a 

Ped – id 
Pid - an 
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Así se usa… 

 Dar órdenes:  Ven ahora mismo. 

 Dar consejos:  Hable español todos los días para tener más fluidez. 

 Invitar y ofrecer:    Vengan a casa esta tarde, damos una fiesta. 

 Suavizar peticiones:    Anda, pásame el pan, por favor. 

 Dar indicaciones e instrucciones: Coloque las uvas en remojo. 

 Para llamar la atención: Oye, tienes una mancha en la camisa. 

Fuente: Español Lengua Extranjera, en Gramática, Medio B1, Anaya (adaptado) 

Ahora practica… 

1. Escribe el imperativo donde hay una cruz 

Verbos Tú Usted Vosotros Ustedes 

Agitar  X     agite   

Salir X    

Meter   X  

Ir X    

Tener X    

Poner    X 

Hacer  X   

Girar  X   
 

2. Ahora completa las frases con las formas anteriores más adecuadas. 

a) __________(usted) este líquido antes de usarlo. 

b) Para preparar la cena a tiempo,__________(tú) al supermercado. 

c) __________(vosotros) la tarjeta de crédito para pagar la cuenta. 

d) Preparar esta receta no es fácil. Primero, __________(usted) el pollo en horno y __________(usted) 

constantemente para no quemar. 

e) Señores, por favor, __________(ustedes) todos los ingredientes en el recipiente redondo. 

 

3. Completa usando pase, bájela, perdone, diga, córtela/ apáguela: 

a) >¿__________? 

< ¿Está Antonio? 

> Lo siento , aquí no vive Antonio. 

               b)  > __________¿Puedo pasar? 

                    < Adelante, __________, por favor. 

               d) > ¿Puedo bajar la música? 

                   < Sí, claro, ___________o ___________ si quiere. 

 

Fuente: en Gramática, Nivel Elementar A1-A2, Anaya (adaptado) 
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                   Escola Secundária Alexandre Herculano 

Ficha de Trabajo 

Nombre: ____________________________________________________ Número: ______ Clase: _______                   

Fecha: 10 de enero de 2013 

 

                        Sistema Educativo en Argentina 

Tipo de educación: aunque existen escuelas privadas, la mayoría son públicas y 

financiadas por el Estado. Eso significa que los alumnos no pagan nada desde la 

primaria hasta que acceden a la universidad. Además, la educación en las escuelas 

públicas es laica, es decir, en ellas no se enseña religión. De hecho, la educación en 

este país se define como pública, gratuita y laica. 

Etapas: la educación inicial está compuesta por los Jardines Maternales para los 

niños de menos de 3 años y los Jardines de Infantes, para niños de entre 3 y 5 

años. El último año del Jardín de Infantes es obligatorio. La Educación General 

Básica es obligatoria, va de los 6 a los 15 años y está compuesta por varios ciclos. 

Después, en instituciones específicas puede cursarse lo que se llama Educación Polimodal, que dura tres 

años como mínimo. Tener aprobada esta etapa es el requisito básico para poder ir a la universidad. 

Horarios: el horario es intensivo, y se puede elegir entre dos turnos, el de la mañana (que suele ir de 8:00 u 

8:30 a 13:00 o 13:30) y el de la tarde (que va de 14:00 a 18:00). 

Días festivos y vacaciones: Argentina se encuentra en el hemisferio sur, y por eso las vacaciones escolares 

son distintas de las que tienen los alumnos españoles o mexicanos. Hay dos semanas de vacaciones de 

invierno en julio y las vacaciones de verano son entre diciembre y marzo. 

Algunas curiosidades: A principio de curso, se organiza en muchas escuelas una feria de libros en la que los 

padres pueden intercambiar los libros de texto para no tener que comprarlos. Además, muchos alumnos, 

especialmente en Secundaria, pueden usar los libros de la biblioteca. Las notas van del 1 al 10 y no se 

aprueba con menos de un 6. La chuleta española se llama en Argentina machete, y faltar a clase es hacerse 

la rata o ratearse. 

Apuestas por la educación bilingüe 

Una educación intercultural: el conocimiento de una lengua  es también un derecho y por eso uno de los 

retos de la educación es integrar todas las lenguas que se hablan en una comunidad. En algunos lugares en 

los que se habla más de una lengua se ha considerado necesario educar a los niños en todas ellas para que 

sean ciudadanos plurilingües. Es una preocupación que va más allá de lo meramente lingüístico, es cultural.  

 

 

Anexo V 
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A. De acuerdo con la información del texto, completa la siguiente tabla. 

 

 
País 

 
Años de 

escolarización 
obligatoria 

 
Número de 
horas de clases 
diarias / 
semanales 

 
Periodos de 
vacaciones 

 
Sistema de 

notas 

 
Tipos de 
escuelas 

 
 

Argentina 

     

 
 

Portugal 

     

 
España 

 
 

    

 

B. Elige algo que te guste y algo que no del sistema educativo argentino. Explica por qué. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

C. Señala cuáles son las ventajas e inconvenientes de los modelos de educación bilingüe.  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

D. De acuerdo con la información que has obtenido hasta ahora, escribe las palabras usadas en 

Argentina y España para estos conceptos: 

 

 Centro educativo para menores de 3 años____________________ 

 Centro educativo para los niños de entre 4 y 6 años ____________________ 

 Educación opcional que se recibe antes del acceso a la universidad___________________ 

 Faltar clase____________________ 

 Escribir cosas en un papel para copiar en un examen____________________ 

 

Fuente: Todas las Voces, Curso de Cultura y Civilización B1, difusión (adaptado) 
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                Escola Secundária Alexandre Herculano 

Ficha de Trabajo 

Nombre: ____________________________________________________ Número: ______ Clase: _______                   

Fecha: 10 de enero de 2013                                       

TRABAJO INFANTIL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Durante el visionado del documental sobre el trabajo infantil, elige la opción correcta de acuerdo 

con la audición:  

1. El trabajo infantil comprende toda la actividad que implique ___________ de niños y 

adolescentes en actividades económicas. 

a) actuación 

b) colaboración  

c) participación 

d) integración 

 

2. Se considera trabajo infantil aquel que impide el acceso y ____________ en la escuela. 

a) presencia 

b) permanencia 

c) secuencia 

d) sugerencia 
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3. El trabajo que se desarrolla en ambientes peligrosos pueden causar daños psicológicos y 

____________. 

a) económicos 

b) religiosos 

c) sociales 

d) mentales 

 

4. El trabajo infantil incluye toda la actividad de comercialización, producción y ____________ 

realizada por personas bajo los 18 años de edad. 

a) aceptación 

b) construcción 

c) adaptación 

d) transformación 

 

5. En Argentina, está ____________ prohibido emplear a menores de 16 años. 

a) frecuentemente 

b) comúnmente 

c) actualmente 

d) raramente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (https://www.youtube.com/watch?v=zbuPaiHUOi8 (adaptado) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zbuPaiHUOi8
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            Escola Secundária Alexandre Herculano 

Ficha de Trabajo 

Nombre: ____________________________________________________ Número: ______ Clase: _______                   

Fecha: 10 de enero de 2013                                       

"Yo soy un Niño" 

Es tempranito y aún el sol 

No ha comenzado ni a asomar 

Por mi ventana 

Yo no veo 1__________ 

Yo soy un niño, sí señor, 

Y como todos quiero estar 

Por un ratito más 

2__________ a mi mamá. 

Pero mi vida no es así 

Más dura es mi realidad 

Me espera el surco 

Yo tengo que trabajar… 

En la cosecha de algodón 

O en el tabaco, que más da 

Yo soy un niño 

Sólo quiero ir a 3__________ 

Quiero un horizonte 

Puro y limpio para mí 

Dónde no haya nada 

Que me pueda hacer 4__________. 

Mundos de juguete 

Que me puedan divertir… 

Y una 5__________ entera 

Por vivir. 

La otra tarde me encontré 

Cuando volvía de 6__________, 

Ya cansadita, 

Con mi amigo el Juan. 

Me contó que en la 7__________ a él 

Ya le enseñaron a sumar 

Que en el recreo 

Al 8__________ pueden jugar. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=0KVtMZecQBg (adaptado)

Glosario: 

surco: Hendidura que se hace en la tierra con el 

arado. 

cosecha: Temporada en que se recogen los frutos. 

Letra y Música: 

Esteban Sarlenga 

https://www.youtube.com/watch?v=0KVtMZecQBg
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Anexo VII 

 

 

A 
Conjunto de ocupaciones a las que el individuo se entrega de manera 

totalmente voluntaria sea para descansar, para divertirse, para 

desarrollar su información o su formación desinteresadamente, tras 

haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y 

sociales. 
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Escola Secundária Alexandre Herculano 
Ficha de Trabajo 

Nombre: ____________________________________________________ Número: ______ Clase: 

_______                   Fecha: 28 de febrero de 2013 
 

Los Planetas 

 

 

1. Visiona el videoclip de la canción (sin sonido) e imagínate cómo es un buen día para el 

personaje. 

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Rellena los huecos de la canción con los antónimos de las palabras o expresiones dadas 

junto a cada verso. Luego, escucha y comprueba tus respuestas. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

~ 
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Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=cIp4cxoYzuA 

 
 

 

… 
 
 

 

3. ¿Qué actividades extracurriculares te gustaría que hubiese en tu colegio? Plantea un 

proyecto a la directora del cole, en el que presentes los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El tipo de actividad 

 El horario de funcionamiento 

 El espacio y material necesario 

 A quién se destina 

 El grupo responsable por el proyecto 

 Si hay algún tipo de pago 

 … 

 

 

 
¡Buen Trabajo! 

La profesora: Raquel Lopes 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cIp4cxoYzuA
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Anexo VIII 
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Buenos Aires 

 

 

Cabildo 

Diseñado por el arquitecto Jesuita Andrés Blanqui en 1580, fue la primera 

sede de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en momento de su fundación 

y a través de los años sufrió modificaciones en su construcción. En su interior 

funciona el Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo donde se exponen 

colecciones de armas, medallas y muebles de la época de la Independencia. Permanece abierto de 

martes a viernes de 12:30pm a 7pm, y los domingos de 3pm a 7pm. 

 

 

 Obelisco 

Av. 9 de Julio y Corrientes. Este obelisco de 67 metros de altura, obra del 

arquitecto argentino Alberto Prebisch, fue construido e inaugurado en 1936 y 

conmemora cuatro hechos históricos relacionados con la ciudad; cada uno de 

ellos está grabado en una de sus cuatro caras: El 4º Centenario de la Fundación 

de la ciudad por Pedro de Mendoza, el lugar donde fue izada por primera vez la 

Bandera Nacional Argentina, la proclamación de la ciudad como Capital Federal, 

y la 2ª fundación de la ciudad por Juan de Garay.  

 

 

 

Barrio San Telmo 

Este barrio fue habitado por familias aristocráticas hasta fines del siglo XIX. Como 

consecuencia de la fiebre amarilla, las grandes mansiones que pertenecieron a la 

clase alta se convirtieron en "conventillos" donde numerosas familias vivieron 

amontonadas en las distintas edificaciones de la zona. En la actualidad, es un 

barrio de talleres artesanales, casonas de adobe, ladrillos viejos, calles angostas, 

algunas esquinas sin ochava, patios coloniales y un ambiente tanguero muy 

especial. 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=jH7Vpkb04u_8wM&tbnid=jVWDTf3D3JYuTM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.losmejoresdestinos.com/argentina_mapa.htm&ei=SXZRUbPEFc6V7AbVtoHQDQ&psig=AFQjCNEPuNzm9niNvrJ6hPKTb9oh__qehA&ust=1364379593428633
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Puerto Madero 

 Esta sección de la ciudad, a orillas del Río de la Plata, funcionó como   

 depósito portuario hasta que, recientemente, fue renovado y  

 convertido en un moderno, amplio y pintoresco centro de compras, con   

 salas de cine, restaurantes, hoteles de cinco estrellas. Es donde se  

 encuentran las oficinas más cotizadas de la ciudad. 

 

 

 

 

Barrio de La Boca, sobre el Riachuelo. El famoso 

“Caminito” es una calle peatonal de solo una cuadra de extensión que 

no posee veredas ni portales, cuenta con numerosas ventanas y 

balcones de casas de chapa multicolores alineadas a lo largo de su 

recorrido; Es donde artistas, pintores y bailarines de tango demuestran 

sus habilidades a los turistas. El nombre de la calle fue inspirada por el 

famoso tango titulado “Caminito” escrito en 1926 por Gabino Coria 

Peñaloza y Juan de Dios Filiberto. 

 

 

 

 Bosques de Palermo: Av. Casares y Av. Libertador. Este  

conjunto de bosques de 25 hectáreas de verde constituyen el pulmón de la  

ciudad. Cuenta con tres lagos artificiales, un rosedal y una cantidad de jardines 

como el renombrado Jardín de los Poetas donde existen esculturas de escritores 

famosos como William Shakespeare, Paul Groussac, Alfonsina Storni, Dante 

Alighieri, Federico García Lorca y Antonio Machado, entre otros. Está bordeado por 

la avenida del Libertador y a su lado se levantan edificios de gran categoría, 

embajadas y comercios de primer nivel. Es el lugar ideal para paseos, ejercicios 

físicos, contemplación de su vegetación. Es muy visitado en el verano, cuando se 

organizan una gran variedad de actividades para la juventud y la familia. 

 

 

 

 

http://www.easybuenosairescity.com/barrios/laboca.htm
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Parque Centenario es la denominación que recibe un 

espacio verde público que se encuentra ubicado en el centro 

geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las 

avenidas Díaz Vélez, Patricias Argentinas, Leopoldo Marechal y 

Ángel Gallardo, en el barrio de Caballito, en una zona limítrofe con 

los barrios de Almagro y Villa Crespo. Por añadidura, la zona 

residencial ubicada en las manzanas aledañas al parque es conocida 

en la jerga popular porteña por el nombre del mismo. Su creación 

fue decidida por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires mediante Ordenanza del 14 de 

mayo de 1909. Fue inaugurado con motivo de los festejos del Centenario Argentino de la Revolución 

de Mayo, en 1910, ya que hasta ese momento se trataba de una zona de descampados que 

sobrevivían en una ciudad en rápido crecimiento. El proyecto del parque fue obra del arquitecto y 

paisajista franco argentino Carlos Thays, creador de gran parte de los espacios verdes de Buenos Aires. 

 

Plaza Dorrego: Esta plaza es un “Lugar Histórico Nacional” ya 

que el 9 de julio de 1816, una gran multitud se reunió en este preciso 

lugar para confirmar la Independencia, declarada oficialmente en 

Tucumán. En la actualidad funciona (todos los domingos de 10am a 5 

pm) la famosa “Feria de Antigüedades de San Telmo” donde se 

exponen y venden una gran variedad de objetos antiguos y típicos de la 

ciudad y del país, como vitrolas, copas de porcelana, cucharitas de 

plata, ropa y viejas cámaras fotográficas. Cuenta también con la 

presencia de músicos, cantantes y bailarines de tango, creando un aire 

entretenido y “muy porteño”. 

 

 

Teatro Colón: Inaugurado el 25 de mayo de 1908, es el teatro lírico de 

mayor envergadura de América Latina. Su fachada tiene marcadas 

influencias del Renacimiento Italiano y en su interior se destaca la cúpula 

pintada en 1966 por Raúl Soldi, plástico argentino de reconocimiento 

mundial. Cuenta con una magnífica programación de ópera y ballet y de su 

escuela de Ballet surgieron grandes bailarines como Julio Boca, Maximiliano 

Guerra y Paloma Herrera. 

Fuente: http://www.easybuenosairescity.com/lugaresparavisitar.htm 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buenos_Aires_-_Caballito_-_Parque_Centenario.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_D%C3%ADaz_V%C3%A9lez
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_%C3%81ngel_Gallardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballito
http://es.wikipedia.org/wiki/Almagro_(Buenos_Aires)
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Crespo
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Escola Secundária Alexandre Herculano 

Ficha de Trabajo 

Nombre: ____________________________________________________ Número: ______ Clase: 

_______                   Fecha: 04 de abril de 2013 

Perdida en la ciudad 

- Por favor, ¿me podría indicar dónde está la Plaza Dorrego? Es que no 

soy de aquí y ando un poco perdida – preguntó Lucía a una señora que iba 

con alguna prisa 

- ¡Uf!  - suspiró agobiada la mujer a la vez que se detenía – Verá usted, la 

verdad es desde aquí está bastante lejosy sería difícil de explicar. Tiene que seguir por esta calle hasta 

el final y girar a la izquierda. Un poco más adelante encontrará una plaza con muchos 

árboles…pregunte allí. 

Lucía siguió las indicaciones que le había dado la mujer. La calle era muy larga y estaba bastante 

concurrida, había escaparates a un lado y a otro y la gente entraba y salía continuamente de las 

tiendas. ¡Cómo se notan las rebajas! – pensó Lucía. Como hacía un poco de frío, cruzó la acera en 

busca del sol. Por fin llegó a la plaza. 

Había algunos niños jugando y ancianos sentados en los bancos charlando al sol. Se acercó a uno de 

ellos y le repitió la pregunta. 

-Mire usted, para llegar a la Plaza Dorrego tiene que seguir la avenida que se ve ahí enfrente – dijo 

levantando la mano para indicar la dirección que debía seguir Lucía - , gire en la segunda a mano 

derecha, después en la tercera a la izquierda, después… 

Lucía estaba mareada, se había perdido con tantos detalles, pero dejó que el amable anciano 

terminase su explicación. Dio las gracias, se despidió y continuó la ruta. Después de girar y volver a 

girar se sentía perdida de verdad. Volvió a preguntar a un joven. 

-Estás muy cerca. ¿Ves aquella calle? Cuando llegues, gira a la izquierda, después, la primera a la 

derechay luego llegarás a un lugar donde hay una estatua; allí empieza una avenida, al final de la 

avenida hay una feria con muchas antegüedades…ahí está la plaza que buscas. Pero un momento, te 

dibujaré un plano. 

-Gracias, no te molestes –respondió Lucía. 

-No, si no es molestia – dijo el chico. Y dibujó el plano prometido y 

sobre él volvió a explicarle a Lucía la ubicación de la Plaza Dorrego. 

-¡Ahora sí que está claro! Muchas gracias.  

-¡Hombre, de nada! 

Al poco tiempo llegó a la Plaza Dorrego a tiempo para comprar unos regalos para su familia. ¡Me ha 

costado trabajo pero lo he conseguido! – pensó satisfecha.  
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A. Después de haber leído el texto, responde a las siguientes preguntas. Luego haz una puesta 

en común. 

 

1. ¿Dónde estaba Lucía? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué estaba buscando? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. ¿Quiénes la ayudaron a llegar a su destino? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál fue el más exacto en las informaciones dadas? Por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. ¿Por dónde pasó Lucía hasta llegar a su destino? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

B. Encuentra en el texto el contrario de: 

Está bastante cerca: ___________________ 

La calle era muy corta: __________________ 

Se alejó de uno de ellos: ___________________ 

Estás muy lejos: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contigo. Es, Iniciação 10ºano, Porto Editora 

http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-PT&sa=N&biw=1280&bih=627&tbm=isch&tbnid=QFqCF-tTwA_oEM:&imgrefurl=http://miauladeidiomas.blogspot.com/&docid=RWtxE_GnDOrINM&imgurl=http://www.uni.edu/becker/vocabulario1.jpg&w=451&h=561&ei=z8hRUeSeKMiKhQft7IGACA&zoom=1&ved=1t:3588,r:13,s:0,i:120&iact=rc&dur=967&page=1&tbnh=175&tbnw=126&start=0&ndsp=17&tx=61&ty=55
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Escola Secundária Alexandre Herculano 

Ficha de Trabajo 

Nombre: ____________________________________________________ Número: ______ Clase: _______                   Fecha: 04 de abril de 2013 
 

 

ESTOS PERSONAJES QUIEREN IR A... 
A. ELIGE UNA PREGUNTA DE LAS SIGUIENTES Y PREGUNTA TÚ POR 

ELLOS. 

 
 

 
 

¿Por dónde se va a la biblioteca, por favor? 
¿Saben ustedes dónde está la oficina de correos? 
¿Por favor, podrían decirme cómo ir al teatro? 
Perdone, ¿el museo, sabe dónde está? 
¿Sabéis cómo se va al hospital?  
¿Me puede decir dónde está el cine? 
¿Puede usted indicarnos cómo ir a la plaza? 

 

 

 ¿Saben ustedes dónde está la oficina de correos? 
 

 

 

  
  
 

¿Me puede decir dónde está el cine? 
 

 

   
 

¿Sabéis cómo se va al hospital?  
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¿Por favor, podrían decirme cómo ir al teatro? 
 

 

                               ¿Puede usted indicarnos cómo ir a la plaza?   

 

  
Perdone, ¿el museo, sabe dónde está? 

 

 

¿Por dónde se va a la biblioteca, por favor? 

 
 

 

Fuente: http://www.aurora.patrick-nieto.fr/imprimibles.html 

B. Para que no te pierdas, relaciona la indicación con el dibujo correspondiente. 
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Fuente: Español 2, Porto Editora  



 104 

Anexo IX 
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1. Observa los anuncios de una agencia de viajes. Escucha y completa los textos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completa la tabla a partir de los textos. 

 Lugares de interés Actividades 

CUBA 
 

  

COSTA RICA 
 

  

PATAGONIA   
 

 

Fuente: ENDIRECTO.COM 1, areal editores 
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Como has visto, Helena se ha decidido por el hotel de Ensueño en Calafate. Para no perder tiempo, llamó por 
teléfono para proceder a la reserva.  Intenta, en  parejas, completarlo.  Al final, escúchalo y comprueba tus 
respuestas. 

 

Recepcionista – Buenas tardes,  Hotel de Ensueño, 1 _______________ 

Helena – Buenas tardes. Quería reservar una 2 _______________, por favor. 

Recepcionista – Muy bien. ¿Qué tipo de habitación, individual, 3 
_______________o triple? 

Helena -  Bueno, somos tres personas, así que le pedía que me dijera qué considera 
más 4 _______________. 

Recepcionista -  Pues yo diría que una triple. Podrán 5 _______________ entre una cama doble y una individual 
o bien tres individuales. 

Helena - ¿Y con relación a los 6 _______________, hay mucha diferencia? 

Recepcionista – No, la verdad es que no. El precio es igual. 

Helena – Pues 7 _______________, una triple, entonces. Con tres camas individuales.  

Recepcionista – Vamos a ver, ¿para 8 _______________ quiere la reserva? 

Helena – Para el 9 _______________, por favor. 

Recepcionista – El 10 _______________...perfecto. ¿Para cuántas noches? 

Helena – 11 _______________ domingo, así que para dos noches. 

Recepcionista – Así que una triple, 2 noches, de viernes a domingo…No hay 12 _______________  problema, 
tenemos habitaciones libres. 

Helena – Fenomenal. Nos inscribe también en los 13 _______________ guiados gratuitos, ¿por favor? 

Recepcionista – 14 ______________, no hay problema. Lo único es que para garantizar su reserva necesito su 
nombre y los 15 _______________ de tarjeta de crédito. 

Helena – Me llamo Helena Martins. M-A-R-T-I-N-S. Y el número de mi tarjeta  visa es el 16  

________________. 

Recepcionista – Muy bien. Tome nota, su número de reserva es el 17 _______________. 

Helena – Vale. Hasta el viernes. Muchas gracias. 

Recepcionista – 18 _______________.  

 

 

 
 
 

Fuente: ENDIRECTO.COM 1, areal editores 
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Patagonia, Argentina— miércoles, 25 de junio de 2012 

El día 8 de junio, salimos en un vuelo rumbo a El Calafate. 

En tres horas de un viaje muy tranquilo, llegamos allí. Es muy bonito si está 

despejado ver el lago desde el cielo. Tiene un color casi irreal. El transfer 

del hospedaje nos estaba esperando. Hacía 4 años que no visitábamos el 

lugar, que ha crecido mucho desde entonces. 

Su población se ha triplicado desde esas fechas por la gran migración de 

argentinos de todo el país que se están radicando allí. Ahora son casi 

30.000 habitantes. Solo un 10% es oriundo de la zona. Es más difícil 

encontrar un calafateño adulto que una aguja en un pajar... Hay muchos 

hoteles nuevos, algunos de gran categoría. Aun así, conserva la 

tranquilidad y seguridad que recordábamos. 

Es una sensación muy agradable para quienes llegamos de una ciudad como Buenos Aires. 

Estando allí no podíamos dejar de visitar el Parque Nacional. Los Glaciares, en el que notamos 

también renovaciones....sus pasarelas ahora son nuevas y más seguras y también se han mejorado los 

servicios de restaurante e higiénicos. 

Es recomendable antes del paseo por las pasarelas una navegación de una hora por el lago desde 

Puerto Bandera, para admirar el glaciar desde otro lado. Se acerca bastante y la vista es 

espectacular....eso sí, a no olvidarse el gorro y los guantes, ya que el viento en el lago es helado… 

A los que quieren ir al parque en su propio vehículo en esta época del año no olvidar los neumáticos 

para nieve, ya que se forma hielo en el camino y éste se torna resbaloso.  

El día que nosotros fuimos al parque un vehículo tuvo un accidente, gracias a Dios sin consecuencias 

graves, por no tomar esta previsión, pero se salvaron por tener puestos sus cinturones y por la 

habilidad del conductor. El chofer que nos llevó los alcanzó hasta la ambulancia que estaba a la 

entrada del parque, por suerte sólo fueron algunos magullones y un corte para quien conducía...y el 

susto grande para sus pasajeros. 

El Glaciar ha casi cerrado nuevamente el paso del Brazo Rico, así que es muy probable que el año 

próximo se pueda apreciar nuevamente una gran ruptura... Se ve como si fuese una ola helada 

apoyada sobre la costa del lago. En alguna de las fotos podrán apreciar eso. Cuando se hace la 

navegación se ve que la obstrucción es casi total. 

El lugar es muy bonito en esta época del año, el colorido de los árboles en otoño da un hermoso 

contraste con los blancos y azules del glaciar. A ratos caía una leve llovizna, pero que no impedía 

disfrutar tanta belleza. 

El hospedaje donde nos alojamos está muy cerca del centro, se puede ir a pie, y con una hermosa 

vista al lago, además de ser muy agradable y cómodo, está atendido por gente de gran amabilidad y 

calidez que nos hicieron sentir en casa. 

Aunque no es la época de mayor movimiento, compartimos allí con gente de Canadá, España, Japón, 

Brasil, Alemania e Irlanda. Las caminatas sobre el glaciar se suspenden desde el 10 de junio por un 

mes... 

En invierno solo están habilitados un par de senderos, pero en verano hay para elegir. Este es el lugar 

visitado donde más nieve vimos y cuando regresábamos de allí parece que venía una nueva nevada. 

El bus llega de regreso a Calafate cerca de las 21h.  

 

 

Fuente: http://www.viajeros.com/diarios/patagonia/patagonia-sur-1a-parte (adaptado) 

 

 

 

http://www.viajeros.com/destinos/patagonia
http://www.viajeros.com/destinos/argentina
http://www.viajeros.com/diarios/patagonia/patagonia-sur-1a-parte
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1. Busca en el texto  4 características que considere más relevantes de Patagonia, según el 

relato de Helena. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2. Busca en el texto los sinónimos para estas palabras. 

 

a) alojamiento y asistencia que se da a alguien: _______________ 

b) que trae su origen de algún lugar: ________________ 

c) pieza metálica, larga y delgada, con cabeza y punta, que sirve como accesorio para 

los neumáticos: _______________ 

d) que escurre fácilmente: _______________ 

e) camino: _______________ 

 

 

3. Completa las siguientes frases de acuerdo con las ideas del texto. 

 

a) Las tres amigas decidieron hacer un viaje… 

b) Desde la última vez, el pueblo… 

c) Los paseos por las pasarelas… 

d) El paso de Brazo Rico es… 

e) Hay turistas … 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Original 
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El Bolsón y Comarca Andina 

(Río Negro) 

 

 

 

 

Traslasierra (Córdoba) 

 

 

 

Las Grutas 

 

 

 

 
 

 

Purmamarca (Jujuy) 

 

 

 

Playa

http://4.bp.blogspot.com/-aGOvR69VuN4/Tyjc-FK5A-I/AAAAAAAAAGQ/C4zoIkNVy8M/s1600/san-bernardo.jpg
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Anexo X 
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1. Lee el siguiente texto con atención. 

 

El personaje histórico más importante de Latinoamérica es el 
comandante Ernesto Che Guevara. El Che, como es conocido, nació 
en Rosario, Argentina, en 1928, en una familia de clase media. En 
1951 se graduó en Medicina y realizó su primer viaje por América 
Latina con Alberto Granados. Viajó por Perú, Ecuador, Venezuela y 
Guatemala, descubriendo la miseria dominante entre los pueblos de 
Latinoamérica. 

En 1954 conoció en México a Fidel Castro y a su hermano Raúl, 
quienes preparaban una expedición revolucionaria a Cuba. Guevara 
trabó amistad con los Castro, se unió al grupo como médico y 
desembarcó con ellos en Cuba en 1956, iniciando una lucha de 
guerrilla para conquistar la isla. En 1959, finalmente, entró en La 
Habana, poniendo fin al régimen del dictador Batista. 

El nuevo régimen revolucionario concedió a Guevara la nacionalidad 
cubana y le nombró jefe de la Milicia y director del Instituto de Reforma Agraria (1959), luego 
presidente del Banco Nacional  (1960) y, finalmente, ministro de Industria (1961). 

Su inquietud de revolucionario profesional, sin embargo, le hizo abandonar Cuba en secreto en 1965 Y 
marcharse al Congo, donde luchó en apoyo del movimiento revolucionario. Relevado ya de sus cargos 
en el Estado Cubano,  el Che volvió a Iberoamérica para lanzar una revolución que esperaba fuera de 
ámbito continental: valorando la posición estratégica de Bolivia, visando instalar una guerrilla e irradiar 
su influencia hacia Argentina, Chile, Perú, Brasil y Paraguay, acabando con las dictaduras militares que 
asolaban Latinoamérica. 

Sin embargo, su acción no prendió en las masas bolivianas; por el contrario, aislado en una región 
selvática en donde padeció la agudización de su dolencia asmática, fue 
delatado por campesinos locales y cayó en una emboscada, siendo herido y 
capturado. Dado que el Che se había convertido en un símbolo para los 
jóvenes de todo el mundo,  los militares bolivianos asesinaron a Guevara para 
después exponer su cadáver, fotografiarse con él y enterrarlo en secreto. Se 
salvó, sin embargo, su diario de campaña, publicado en 1967. 

En 1997 los restos del Che Guevara fueron localizados, exhumados y 
trasladados a Cuba, donde fueron enterrados con todos los honores debidos 
a un héroe. 

 

 

 

Fuente: Contigo. es, Espanhol 10º, Continuação, Porto Editora(adaptado) 

 

 

http://www.google.pt/imgres?um=1&sa=N&hl=pt-PT&biw=1280&bih=655&tbm=isch&tbnid=AIRiAPIRbVv8zM:&imgrefurl=http://artblart.com/2013/01/29/exhibition-che-guevara-images-of-revolution-at-museum-de-moderne-rupertinum-salzburg/&docid=Kp81GB5_EZURbM&imgurl=http://artblart.files.wordpress.com/2013/01/mdm-rupertinum_bilder-revolution_korda_che-guevara-web.jpg&w=1100&h=1437&ei=voOWUavIFsep7AaHvYHwDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:15,s:0,i:204&iact=rc&dur=565&page=1&tbnh=194&tbnw=173&start=0&ndsp=18&tx=82&ty=78
http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-PT&biw=1280&bih=655&tbm=isch&tbnid=Lg3pisC8K20tVM:&imgrefurl=http://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1rios_de_Motocicleta&docid=6OUO3xyVN5LMPM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/thumb/7/76/Di%C3%A1rios_de_Motocicleta.jpg/200px-Di%C3%A1rios_de_Motocicleta.jpg&w=200&h=300&ei=CYSWUcWkFO_n7Abt4oCIAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:13,s:0,i:156&iact=rc&dur=2533&page=1&tbnh=169&tbnw=113&start=0&ndsp=16&tx=71&ty=75
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2. ¿A qué se refieren estas fechas? Construye frases completas 

 1928  

 1954 

 1959 

 1961 

 1967 

 

 

3. Busca en el texto las afirmaciones equivalentes a las que se presentan a continuación: 

 

a) El Che nació en el seno de una familia acomodada. 

______________________________________________________________________ 

b) Terminó sus estudios a los 23 años. 

______________________________________________________________________ 

c) Entró en contacto por primera vez con el sufrimiento de los más desvalidos durante un 

viaje que realizó con su amigo. 

______________________________________________________________________ 

d) Luchó en África y en Latinoamérica. 

______________________________________________________________________ 

e) Fue traicionado por aquellos a quienes defendía y fue asesinado por militares bolivianos. 

______________________________________________________________________ 

f) Los militares bolivianos intentaron acabar con la figura heroica del Che, pero no lo 

lograron. 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contigo. es, Espanhol 10º, Continuação, Porto Editora(adaptado) 
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 Forma y usos 

 -AR -ER/-IR 

YO -é -í 

TÚ -aste -iste 

ÉL/ELLA -ó -ió/vocal + yó 

NOSOTROS/AS -amos -imos 

VOSOTROS/AS -asteis -isteis 

ELLOS/AS -aron -ieron/vocal + 

yeron 

Completa las afirmaciones a continuación de acuerdo con lo que has aprendido hasta 
ahora: 

 Las terminaciones del pretérito indefinido de los verbos terminados en -er y en -ir 
son _______________. 

 Las terminaciones de los verbos en -ar y en -ir en la primera persona del plural 
(nosotros-as) del _______________y del _______________ son iguales. No 
provoca confusiones porque la situación, el contexto, ayuda a diferenciar si se 
trata de un tiempo de presente o de pasado. 

Con el pretérito indefinido expresamos hechos terminados en un espacio pasado. 

Subraya las expresiones que están relacionadas con este tiempo verbal. 

 

hoy       ya              anoche                   esta semana                 el otro día 

ayer                    nunca          el mes pasado               en 2003     todavía  

en esa época 
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1. Completa las frases siguientes, escribiendo el verbo entre paréntesis en la 

forma adecuada del Pretérito Indefinido. 

a) Marta y Luis (perder) _______________el autobús. 

b) Hace cinco años (ganar/yo) _______________una competición en el 

instituto sobre personalidades famosas de Sudamérica. 

c) Vosotros no (asistir) _______________a la ceremonia de homenaje al Che 

Guevara. 

d) Teresa de Calcuta (dedicar) _______________su vida a los más necesitados. 

e) Rafael Azcona (vivir) _______________del año 1926 al 2008. 

2. Esta es una breve biografía de una personalidad muy famosa en España. 

Complétala, utilizando los verbos adecuados en Pretérito Indefinido. 

 

Pablo Picasso 1 ___________ en Málaga, pero en 1895 se 2__________ con su familia 

a Barcelona, donde se 3 __________ de un grupo de artistas y literatos. Entre 1901 y 

1904, el famoso pintor 4 __________ su residencia entre Madrid, Barcelona y Paris. Su 

pintura 5 __________ diferentes influencias, caracterizadas  por paletas cromáticas 

distintas. En 1904, Picasso 6 __________ trasladarse definitivamente a París. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Uno de mis cuadros más 

famosos…Guernica. 

¡Observad con atención! 

http://www.google.pt/imgres?um=1&sa=N&biw=1280&bih=655&hl=pt-PT&tbm=isch&tbnid=QXxznLSRh7YAxM:&imgrefurl=http://peacepulse.blogspot.com/2013/02/pablo-picasso-1881-1973.html&docid=EsG-LqKP52zoDM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-Gl2Yg37QW2o/URQDc-IjRlI/AAAAAAAAXHs/AEMXoK4BwLM/s1600/Picasso-portrait.jpg&w=600&h=747&ei=J6yXUd3lNuze7AaH_IDADA&zoom=1&ved=1t:3588,r:27,s:0,i:239&iact=rc&dur=462&page=2&tbnh=195&tbnw=156&start=19&ndsp=27&tx=44&ty=77
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=piUaEot7gvK0vM&tbnid=YCD38uBA23et5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://spreadlove.org/pablo-picasso-paintings/&ei=5qyXUfCgL-Ob0QXF1IFY&bvm=bv.46751780,d.ZGU&psig=AFQjCNFJMMZfU337M_JAQxKatMInN7c2VQ&ust=1368980904201798
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Escribe la siguiente biografía de esta persona famosa, pero no escribas el nombre en 

ningún momento para que tus compañeros puedan adivinar de quién se trata. 

Deberás empezar por incluir los datos facilitados: “Esta persona…” 

 

 

Isabel Allende:  

Local de nacimiento: Lima, Perú 

Fecha de nacimiento: 7 de agosto de 1942 

Ocupación: novelista y periodista 

Familia: 1962 – matrimonio con Miguel Frías (2 hijos, Paula y 

Nicolás) / 1987 – Divorcio / 1988 – segundo matrimonio 

Novelas más destacadas (adaptadas más tarde al cine) 

 “La casa de los espíritus” (1982) 

 “De amor y de sombra” (1984) 

Libros autobiográficos: 

 “Paula” (1994) 

 “Afrodita” (1997) 

Obra adaptada al teatro: 

 El embajador” (1971) 

Premios: 

 Novela del año (Chile, 1983) 

 Autor del año (Alemania, 1984) 

 Premio Nacional de Literatura de Chile (2010) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-PT&biw=1280&bih=655&tbm=isch&tbnid=OIVvS5eFTQCMSM:&imgrefurl=http://vamosaleerahora.blogspot.com/2013/03/el-cuaderno-de-maya-de-isabel-allende.html&docid=EjTNUr32c1kQyM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_yKKfbKU_wjU/TI57A2zMuqI/AAAAAAAAAAw/W-FjK_Fw4tA/s1600/IsabelAllende.jpg&w=400&h=464&ei=J7aXUeOkEfCR7AaasYGICg&zoom=1&ved=1t:3588,r:72,s:0,i:382&iact=rc&dur=818&page=4&tbnh=203&tbnw=176&start=70&ndsp=26&tx=80&ty=86
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Escribe la siguiente biografía de esta persona famosa, pero no escribas el nombre en 

ningún momento para que tus compañeros puedan adivinar de quién se trata. 

Deberás empezar por  incluir los datos facilitados: “Esta persona…” 

 

Diego Maradona:  

Local de nacimiento: Lanús, Argentina 

Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 1960 

Nacionalidad: argentino 

Familia: Claudia Villafañe (divorcio en 2004) e hijos (Diego Sinagra, 

Giannina Maradona, Dalma Maradona) 

Ocupación: futbolista (Argentina, España e Italia) y director técnico 

Posición en el campo: mediocampista 

Debut (comienzo de su carrera): Argentinos Juniors (1976) 

Logros / éxitos: 

 Copa Mundial ( 1986) 

 Copa Mundial (1990) 

 Copa de la UEFA (1992) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-PT&biw=1280&bih=655&tbm=isch&tbnid=o1kD2grS4_dIpM:&imgrefurl=http://www.portalplanetasedna.com.ar/maradona.htm&docid=Cpqw1_L450eu8M&imgurl=http://www.portalplanetasedna.com.ar/archivos_varios2/maradona0.jpg&w=300&h=433&ei=bbeXUZ_BLK_Y7AaxooHYCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:20,s:0,i:226&iact=rc&dur=561&page=2&tbnh=184&tbnw=150&start=20&ndsp=24&tx=93&ty=83
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Escribe la siguiente biografía de esta persona famosa, pero no escribas el nombre en 

ningún momento para que tus compañeros puedan adivinar de quién se trata. 

Deberás empezar por  incluir los datos facilitados: “Esta persona…” 

 

 

 

Eva Perón:  

Local de nacimiento: Junin, Buenos Aires, Argentina 

Fecha de nacimiento:7 de marzo de 1919 

Fallecimiento: 26 de julio de 1952 (33 años) 

Nacionalidad: argentina 

Familia: matrimonio con Juan Domingo Perón (1945) 

Ocupación: actriz y política argentina 

Logros: 

 Presidenta del Partido Peronista Femenino y de la Fundación Eva Perón 

Honores: 

 Mujer del Bicentenario Cruz Roja Argentina 

 Collar del Orden del Libertador General San Martín 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-PT&biw=1280&bih=655&tbm=isch&tbnid=uRXviIDU_WMqKM:&imgrefurl=http://noticiasmontreal.com/54811/argentina-60-anos-sin-evita-peron/&docid=NCZYTntBZwVxLM&imgurl=http://noticiasmontreal.com/wp-content/uploads/2012/07/eva-peron.jpg&w=570&h=442&ei=prqXUdC5EajA7AaP_oDIAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:58,s:0,i:301&iact=rc&dur=949&page=3&tbnh=169&tbnw=207&start=49&ndsp=28&tx=150&ty=95
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Escribe la siguiente biografía de esta persona famosa, pero no escribas el nombre en 

ningún momento para que tus compañeros puedan adivinar de quién se trata. 

Deberás empezar por incluir los datos facilitados: “Esta persona…” 

 

Carlos Gardel:  

Local de nacimiento: Uruguay, naturalizado 

argentino 

Fecha de nacimiento: 11 de diciembre de 1890 

Fallecimiento: 24 de junio de 1935, Colombia 

 

Ocupación: cantante, compositor 

Otros nombres: El Zorzal Criollo, El Rey del Tango 

Géneros: Tango y milonga 

Instrumentos: Voz y guitarra 

Algunas de sus canciones: 

 “Caminito” 

 “Mi Buenos Aires querido” 

Gardel en el cine: 

 “Las Lunas de Buenos Aires” 

 “El día que me quieras” 

Logros: 

 Día de Carlos Gardel   -24 de junio de 2005 (celebración de 70 años tras su muerte) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-PT&biw=1280&bih=655&tbm=isch&tbnid=bHPXNEfOyz42tM:&imgrefurl=http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/cantor-carlos-gardel-icone-argentino-nasceu-na-franca&docid=UEjGhuinAJJ_-M&imgurl=http://veja2.abrilm.com.br/assets/images/2012/9/97984/carlos-gardel-2012-09-20-size-598.jpg?1348128831&w=598&h=336&ei=t72XUcKJFKH17Aa2joHADQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:20,s:0,i:200&iact=rc&dur=586&page=1&tbnh=168&tbnw=298&start=0&ndsp=23&tx=168&ty=102
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Anexo XI 

 

Taller de Tango 

 

 

Na última aula do ano letivo, os alunos, 

professores e alguns funcionários tiveram a 

oportunidade de aprenderem as origens, os 

principais estilos e compositores, assim como 

os passos base desta dança tão emblemática 

deste país – o tango. Este workshop foi 

dinamizado pela escola de tango: Lição de 

Tango, sita na cidade do Porto. A escola 

"Lição de Tango" é um projecto de Fernando 

Jorge e de Alexandra. Foi inaugurada no fim de semana de 17/18 de janeiro de 2009, com o 

Workshop "Pablo Verón" que honrou a efeméride com a sua presença e genialidade, 

apadrinhando e leccionando as primeiras Aulas de Tango num espaço único e convidativo da 

invicta.  

O grau de excelência e profissionalismo dos seus professores, fez com que todos os presentes 

durante o referido workshop ouvissem os principais autores e compositores deste estilo musical 

ao mesmo tempo que através de um dos professores, houve lugar ao entendimento das 

diferentes letras e a alusão à época em que foram escritas e compostas. 

 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=06TdH_3xgnpwMM&tbnid=bSc7lds-eHD0_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lifecooler.com/artigo/passear/escola-licao-de-tango/435966/&ei=Ml5rU9a7OKaK7AaFkICQCA&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNHnERZxVLcw1plPgrLZqZgPxMmt_A&ust=1399631782641847

