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Resumo 

 

No mundo em constante mudança em que vivemos redefinem-se os papéis dos 

principais intervenientes no processo de ensino-aprendizagem. Os métodos de ensino 

atuais colocam o aluno no centro da construção dos seus saberes, baseando-se nos seus 

interesses e necessidades de aprendizagem. Hoje em dia, espera-se que o professor não 

seja um mero controlador em sala de aula e que vista outros papéis: o de investigador, 

organizador, tutor, participante, avaliador, facilitador e instigador de aprendizagens. Por 

sua vez, aos alunos compete participar no processo de ensino-aprendizagem de forma 

ativa, responsabilizando-se pelo seu crescimento pessoal e profissional. A ambos, 

professor e aluno, interessa a aprendizagem contínua de saberes ao longo da vida, no 

sentido de os preparar melhor para as exigências do mundo do trabalho e da vida em 

sociedade. 

O presente estudo começa por descrever brevemente o meu percurso académico e 

profissional, no sentido de averiguar até que ponto foi útil para a reconstrução das 

minhas práticas profissionais. Nestas ocupa lugar de destaque a abordagem de 

conteúdos socioculturais em sala de aula, por acreditar que língua e cultura são 

indissociáveis. A avaliação de um manual escolar do Ensino Profissional permite 

constatar que, nesse contexto, o ensino da cultura se faz, ainda, de forma pouco 

consistente. A oportunidade de integrar esses conteúdos na prática diária dos alunos 

surge perante a necessidade de compilar/elaborar material de apoio suplementar, 

economicamente mais acessível e mais motivador. O projeto de investigação-ação que 

aqui se descreve pretende evidenciar a importância da aprendizagem de conteúdos 

socioculturais para uma atitude mais tolerante perante a cultura do Outro. A análise e 

interpretação dos dados concedem-lhe validade interna e permitem tecer algumas 

considerações que se pretendem úteis ao agente educativo em circunstâncias similares. 

 

Palavras-chave: atualização académica e profissional, adaptação de material de apoio, 

competência sociocultural, língua estrangeira 
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Abstract 

 

The world we live in is constantly changing. Traditional roles of main participants 

in teaching / learning process are being redefined. According to current teaching 

methods, which are based upon students’ interests and learning needs, students are at 

the centre of their own knowledge construction. Today the teacher doesn’t only play the 

role of controller in the classroom; he is the investigator, the organiser, the tutor, the 

participant, the assessor, the knowledge prompter and facilitator. As for students, they 

need to participate in the teaching / learning process actively, taking responsibility for 

their personal and professional growth. Both teachers and students should engage 

continuous learning throughout their lives, so that they could be prepared for the 

demands of the world of work and life in society. 

This study begins by briefly describing my academic and professional update in 

order to determine to what extent it was useful for the reconstruction of my professional 

practice. Teaching of sociocultural contents in the classroom plays an important role in 

this process, since I believe language and culture are intrinsically connected. After 

evaluating a textbook designed for Vocational Education, it can be claimed that the 

teaching of culture is still not very consistent in that area. The need to build / develop 

more affordable and motivating supplementary materials creates the opportunity to 

integrate these contents in the daily practice of the students. This action research project 

aims to highlight the importance of sociocultural contents for the construction of a more 

tolerant attitude towards the target culture. The analysis and interpretation of data grants 

it internal validity and allows for some considerations which may be useful for teachers 

in similar circumstances. 

 

 

Keywords: academic and professional update, building supplementary material, 

sociocultural competence, foreign language 
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Introdução 

 

 

O presente relatório visa, ao abrigo das recomendações do Conselho de Reitores 

das Universidades Portuguesas (CRUP), apresentar uma reflexão crítica relativamente à 

minha experiência profissional até à data, bem como a análise e estudo de um caso de 

investigação que evidencie a atualização dos conhecimentos científicos adquiridos ao 

longo do meu percurso profissional.  

Assim, após uma breve descrição do meu percurso académico e profissional, 

procedo à análise reflexiva do impacto que as progressivas atualizações académicas 

exerceram sobre a minha ação enquanto agente educativa. Neste ponto destacaria a 

participação no projeto “As Novas Tecnologias ao serviço do Ensino e da Formação” 

no ano letivo de 2003-04, que evidencia a minha preocupação em encontrar ferramentas 

de trabalho inovadoras e motivadoras para os aprendentes de línguas estrangeiras. 

A escolha do tema do caso de investigação aqui tratado, a relação entre os aspetos 

socioculturais e os materiais didáticos no ensino da língua inglesa, assenta na 

combinação de vários fatores, que passo a explicitar: 

Durante um período de dezassete anos de lecionação da língua inglesa nas mais 

variadas instituições, desde escolas públicas e escolas privadas a centros de formação 

profissional, tornou-se evidente que, de uma forma geral, os aspetos socioculturais 

constituíam uma lacuna no material de apoio disponibilizado para a transmissão dos 

conteúdos planificados. 

A necessidade de realizar um caso de investigação coincidiu com a decisão de na 

Escola Profissional de Gaia, onde leciono desde 1998, se equacionar a compilação e/ou 

elaboração de material de apoio por parte do grupo disciplinar de inglês, em alternativa 

ao manual adotado. O motivo principal que originou esta decisão prende-se ao facto de 

os alunos que frequentam a escola em questão serem provenientes de estratos sociais 

baixos, cujo poder de compra se ressentiu bastante com a presente conjuntura 

económica em Portugal. 

O facto de ter realizado a Profissionalização em Serviço recentemente e de estar a 

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

e Ensino Secundário ofereceu-me uma perspetiva mais atual relativamente a estratégias 

e métodos de ensino. O contacto com disciplinas como Didática do Inglês e Produção 
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de Materiais Didáticos em Inglês, por exemplo, proporcionou-me uma visão geral em 

relação aos vários métodos de ensino de línguas ao longo dos tempos e tornou clara a 

necessidade de adequar os materiais didáticos aos interesses dos alunos, no sentido de 

promover a aprendizagem significativa.  

Acresce o facto de, durante este ano letivo, no âmbito do supracitado mestrado em 

ensino, ter desenvolvido um projeto no Estágio Monodisciplinar de Espanhol que 

aborda, de igual modo, a importância do ensino de aspetos culturais em sala de aula, 

desta feita relacionando cultura e a imagem estereotipada de um povo que, tantas vezes, 

funciona como entrave à aprendizagem de uma língua. A leitura de bibliografia 

especializada nesta área foi extremamente útil para a definição do tema deste relatório 

reflexivo. 

Escolhido o objeto de estudo, a adequação dos materiais de apoio às 

necessidades dos alunos, interessava enquadrá-lo teoricamente, definir os seus limites e 

estabelecer um plano de ação. O primeiro passo seria determinar quais os critérios que 

norteariam a compilação/elaboração do material de apoio suplementar. Esta decisão, 

como não poderia deixar de ser, prende-se diretamente com as caraterísticas dos alunos 

a quem se dirige o mencionado material de apoio. Os alunos do Ensino Profissional
1
, 

contexto no qual se inserem as turmas envolvidas no presente estudo, estão mais 

vocacionados para as disciplinas práticas e tecnológicas. No entanto, e como refere 

Madeira (2006:125) é também  

 

…necessário que a formação inicial de jovens assegure uma base cultural e técnico-

científica alargada que possibilite a adaptabilidade e a mobilidade exigidas numa 

sociedade em constante mudança e que prepare não só para o exercício de uma 

atividade profissional, mas também para a inovação, a iniciativa e a 

autoaprendizagem permanente. 

 

Perante a necessidade de se construir uma base cultural firme que preparasse o 

aluno para a vida produtiva em sociedade, tornava-se lógico que o desenvolvimento da 

sua competência sociocultural fosse o critério principal sobre o qual assentaria a seleção 

de material de apoio suplementar. Os outros dois critérios que lhe estariam subjacentes 

seriam o recurso preferencial a material autêntico e a promoção de atividades 

                                                           
1 A sua especificidade é explanada  no capítulo I, ponto 1.3.1. Este aspeto é novamente referido no 

capítulo IV, ponto 4.1. 
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comunicativas. Ambos os critérios pretendem responder às falhas diagnosticadas tanto 

no material de apoio em uso como no desempenho dos alunos em sala de aula. 

No sentido de atestar a relevância destes critérios, alunos e professores foram 

questionados sobre a pertinência da abordagem de aspetos socioculturais em língua 

estrangeira, constituindo este o primeiro passo do projeto de investigação-ação na sua 

fase embrionária. A partir deste diagnóstico inicial, a aplicação do referido projeto será 

efetuada em duas fases, a primeira que testa a eficácia do material em uso, a segunda 

que testa a eficácia do material suplementar. A recolha de dados é imprescindível num 

estudo deste tipo. As restantes partes constituintes de um projeto de investigação-ação 

são a análise e interpretação de dados e conclusão. 

Apesar de se centrar num universo reduzido, este estudo reúne as características 

necessárias para se constituir enquanto projeto de investigação. Na opinião de Nunan 

(1992:18) o facto de possuir uma questão de investigação passível de ser analisada e 

interpretada à luz de dados recolhidos é suficiente para lhe atribuir validade interna. 

Essa validade interna consubstancia-se na relevância que o estudo representa para a 

resolução do problema que o investigador tem em mãos: neste caso em particular, o de 

selecionar material de apoio suplementar no sentido de promover a competência 

sociocultural do aprendente, bem como o sucesso na disciplina de inglês. 

Tecidas estas considerações, interessa explicitar a estrutura do relatório já aqui 

delineado. Após esta introdução, surge o primeiro capítulo, dedicado à análise e 

reflexão crítica das diferentes etapas do meu percurso profissional, os momentos de 

atualização de conhecimentos e o seu reflexo sobre o aperfeiçoamento da minha atuação 

enquanto docente. Os seis capítulos seguintes são dedicados ao projeto de investigação-

ação: no segundo capítulo contextualiza-se e fundamenta-se o caso de estudo, expondo-

se os seus objetivos; no terceiro capítulo o estado do conhecimento na área em questão é 

objeto de uma breve descrição; no quarto capítulo o material de apoio em uso é avaliado 

no sentido de ser reestruturado; no quinto capítulo trata-se a recolha de dados inerentes 

ao caso de investigação e explana-se a sua aplicação; no sexto capítulo os dados 

recolhidos são sujeitos a análise e interpretação. Finalmente apresentam-se as 

conclusões gerais. 
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Capítulo I - Reflexão sobre experiência profissional anterior 

 

1.1. Breve exposição do percurso académico e profissional  

 

 Terminei o curso de Línguas e Literaturas Modernas, Variante de Inglês-

Alemão, Ramo de Tradução, na Faculdade de Letras do Porto em 1993. No término 

deste curso realizei um estágio de 4 meses na Universidade de Salford, Manchester, 

oportunidade única para consolidar a aprendizagem da língua inglesa, quer pela prática 

diária e entrosamento com falantes nativos, quer pelo contacto direto com a sua cultura. 

 A minha inserção no mundo do trabalho deu-se nesse mesmo ano de 1993 ao 

criar um Gabinete de Tradução, em sociedade com algumas colegas de curso. Acumulei 

as funções de sócia-gerente e tradutora durante três anos. Findo esse período decidi, por 

vários motivos, concorrer ao Concurso de Professores, tendo iniciado em 1995 a minha 

carreira como docente. 

 Após três anos de lecionação da língua inglesa em escolas públicas, de 1995 a 

1998, nos distritos de Aveiro e do Porto, iniciei o meu trabalho como formadora na 

Escola Profissional de Gaia, ocupação que mantenho até hoje. 

 Apesar de o ensino não ter sido a minha primeira escolha profissional, acabou 

por revelar-se uma ocupação mais estimulante do que a original, enquanto tradutora. 

Nos primeiros anos, possuindo apenas habilitações próprias para o ensino e sem a 

sustentação teórica que acompanha os cursos de especialização em ensino, pode dizer-

se que a minha postura era mais intuitiva e baseada nos modelos de professores que eu 

admirara enquanto estudante. 

 O facto de não possuir habilitação profissional aumentava o receio de falhar. Por 

esse motivo, as primeiros anos de lecionação foram aqueles em que mais refleti sobre 

métodos e técnicas de ensino, o seu sucesso e insucesso, formas de melhorar o meu 

desempenho em sala de aula e estratégias para ajudar os alunos a atingir os objetivos 

propostos. A dada altura, os conhecimentos empíricos revelaram-se insuficientes e 

tornou-se urgente investir na minha formação profissional. Comecei por realizar o 

Curso de Formação Inicial de Formadores com a duração de 90 horas, efetuado de abril 
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a julho do ano 2000, que me proporcionou o Certificado de Aptidão Profissional, vulgo 

CAP. Tendo consciência de que “As mudanças tecnológicas são cada vez mais rápidas e 

conduzem à permanente alteração das qualificações profissionais necessárias, o que 

provoca a constante desatualização das competências dos indivíduos (Madeira, 

2006:124) decidi desenvolver os meus conhecimentos na área das Novas Tecnologias. 

Assim, de setembro de 2002 a março 2003, frequentei um Curso de Informática na 

Ótica do Utilizador e de setembro a dezembro de 2005, frequentei um Curso sobre 

Internet. Entretanto, no ano letivo de 2004-05, em parceria com um colega da área da 

Informática, desenvolvi um projeto na escola onde lecionava subjacente ao tema As 

novas tecnologias ao Serviço do Ensino e da Formação, ao qual me referirei com mais 

pormenor no ponto 1.3.1. deste capítulo.  

 A vida pessoal tomou a devida prioridade durante algum tempo até que, em 

2008, decidindo de novo investir na minha formação académica, me inscrevi em 

Unidades Extracurriculares na Faculdade de Letras do Porto, em cadeiras de Língua, 

Cultura e Literatura relativas à Língua Espanhola. Pretendia, dessa forma, reunir os 

requisitos necessários para me candidatar ao Mestrado em Ensino do Inglês e do 

Espanhol no 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário. 

 Entretanto surgiu a oportunidade de realizar a Profissionalização em Serviço na 

área de Inglês, projeto no qual me envolvi enquanto continuava a realizar Unidades 

Extracurriculares em Língua Espanhola. Sendo da área de línguas e uma curiosa nata 

em relação à comunicação em língua estrangeira, há muito tempo tinha o desejo de 

aprender uma língua nova. A procura de professores de Língua Espanhola foi o 

estímulo decisivo para responder a um anseio antigo. 

 

1.2. Descrição de algumas atividades de atualização de conhecimentos 

 

1.2.1. Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

Há mais de vinte anos, altura em que frequentei o Ensino Superior pela primeira 

vez, o uso do computador ainda não estava generalizado. Então o processador de texto 

mais utilizado era o WordPerfect e o sistema operativo, o DOS. Pouco a pouco este 

programa foi sendo suplantado pelo Microsoft Windows, tornando-se naturalmente 
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necessária a atualização de conhecimentos. Nesse sentido, decidi frequentar um Curso 

de Informática na Ótica do Utilizador em 2003 e um Curso sobre a Internet em 2005. 

Constatei, na prática, que o uso das Novas tecnologias no processo de ensino-

aprendizagem  

 
call for and facilitate more independence on the part of the learner, more self-

directed activities and the organization of learning processes; encourage interactive 

work; facilitate direct feedback; call for a change in the role distribution of 

teacher/learner, where learners take on teaching functions; enable contents to be 

continually updated with minimum efforts; provide faster access to teaching 

materials; provide greater opportunities for individual forms of learning; but also 

demand more social learning in group and team work. (Fitzpatrick, 2004:18) 

 

As atividades formativas acima mencionadas não se mostraram, no entanto, 

suficientes para servir de base a um uso sustentado das Novas Tecnologias no ensino da 

língua estrangeira. 

 
It becomes clear that new conceptual skills are required of teachers when one 

considers the quantum leap required in moving from well-tried controllable media 

like the textbook with its well-ordered, supplementary materials, to the more open, 

inquiring approach when exploiting the new media to the full. Teachers must move 

forward to a role in which they are designing learning experiences and planning 

encounters for/with their learners with the target language environment in mind, or 

rather, at hand. (Fitzpatrick, 2004:19) 

 

Acresce o facto de, em nenhuma das instituições onde lecionei a língua inglesa 

existir um espaço vocacionado para o ensino de idiomas com base no uso das Novas 

Tecnologias. Com isto não me refiro à existência de um laboratório de línguas, posto 

que ficou provada a sua ineficácia para a aprendizagem significativa de uma língua 

estrangeira
2
. Para promover um ensino mais dinâmico, rico e atualizado, bastaria o 

                                                           
2
Behavioristas como Skinner e Watson (citados por Conacher, 2004:12) reduziam o processo de 

ensino-aprendizagem de uma língua à repetição de expressões emitidas por falantes nativos realizada em 

laboratórios de línguas. A pesquisa de Chomsky (1975) demonstrou que “the behaviourist theory was 

lacking: it could not account for the fact that learners could acquire the knowledge to create utterances 
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acesso a uma sala devidamente equipada, com computadores e acesso à internet, de 

modo a possibilitar o seu uso continuado pelos diversos professores e respetivos alunos, 

no contexto do ensino-aprendizagem de línguas. As salas de aula com estas 

caraterísticas estão, no entanto, reservadas para as disciplinas da componente prática e 

tecnológica. Na impossibilidade de usar esses espaços, recorro frequentemente ao uso 

das Novas Tecnologias em sala de aula regular, quando o número de computadores 

portáteis, propriedade dos alunos, permite a formação de grupos de trabalho. Nesses 

casos, depois de escolhido um subtema relacionado com os conteúdos programáticos, os 

alunos começam por realizar uma pesquisa, selecionam informação, resumem-na e 

apresentam-na à turma, recorrendo, na maioria das vezes, a apresentações em 

PowerPoint. Repetidas vezes se confirmou que as Novas tecnologias ofereceram 

oportunidades incomparáveis de aprendizagem, motivando os alunos para a realização 

das atividades propostas, nas quais participaram de forma interessada e espontânea. 

Consciente de que o processo de ensino-aprendizagem está a atravessar grandes 

mudanças devido à perceção dos alunos em relação ao mundo que os rodeia, pretendo 

continuar a minha formação nesta área no sentido de melhor me preparar para o uso de 

novas ferramentas de trabalho. De facto,  

 
Teacher education is a key element to success in this more flexible language 

classroom, where teachers will have the ability to use and to recommend multimedia 

and other resources effectively. Teachers must not only know about and understand 

the functions of different media in a media-rich environment, they must also know 

when best to deploy them. (Fitzpatrick, 2004: 20) 

 

Interessa referir que o uso das Novas Tecnologias no processo de ensino-

aprendizagem de idiomas não acarreta apenas vantagens. Segundo Green (1997), o 

maior constrangimento ao uso destas ferramentas é o facto de não existir ainda 

igualdade no acesso à internet por parte de todos os alunos, impedindo que trabalhem 

nas mesmas condições. Enquanto alguns alunos têm a oportunidade de enriquecer os 

                                                                                                                                                                          
which had not been presented to them in drills. The behaviourists had neglected perhaps one of the most 

important characteristics of human language: creativity.” (citado por Conacher, 2004:12) 
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seus trabalhos em casa, por exemplo, outros não têm essa possibilidade. Ao mesmo 

tempo, o professor tem que desempenhar um papel diferente em sala de aula. Distancia-

se do seu papel de controlador, com base no material de apoio seguro e experimentado, 

e assume o papel de facilitador de conhecimentos. A pesquisa de informação na Internet 

em sala de aula, por exemplo, requer uma postura atenta por parte do professor, no 

sentido de (re)conduzir os alunos ao caminho certo. Green (1997) fornece alguns 

conselhos práticos para uma seleção mais segura de informação: “What are the 

credentials of the author? Is there a bias or a commercial interest? Who is the intended 

audience of the page? How current is the information? Are references, citations, or links 

to other resources included?” (par. 17) 

Como se pode constatar, o uso das Novas Tecnologias, apesar das suas 

reconhecidas vantagens, exige do professor uma postura dinâmica, criativa e inovadora, 

que só através de formação contínua pode ser assegurada. 

 

 

1.2.2. Profissionalização em Serviço 

 

Em 2009, criando uma parceria com a Universidade Aberta, o Ministério da 

Educação tornou possível a obtenção da Habilitação Profissional para professores do 2º 

e 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário, sendo, para isso, necessário possuir 

Habilitação Própria para a docência, bem como 6 anos de serviço completo e efetivo. A 

realização deste curso de Profissionalização em Serviço no ano letivo de 2009-2010 

valeu-me a regularização da minha situação profissional, pois a extinção da Habilitação 

Própria para a Docência era iminente, mas também me proporcionou a desejada 

atualização de competências. A flexibilidade deste curso, ministrado em regime de 

ensino à distância, na modalidade online, permitiu que, de forma autónoma, gerisse o 

meu tempo disponível para o estudo e para a elaboração dos trabalhos de avaliação 

contínua. Apesar de assíncrona, a comunicação entre alunos e professores processava-se 

com bastante regularidade pois o ritmo de trabalho era bastante intenso.  
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1.2.3. Mestrado em Ensino do Inglês e do Espanhol no 3º Ciclo do Ensino Básico e 

Ensino Secundário 

 

A realização da Profissionalização em Serviço ocorreu quando já desenvolvia 

esforços no sentido de me profissionalizar na docência. No ano anterior havia 

frequentado e obtido sucesso em várias Unidades Extracurriculares de Cultura, 

Literatura e Língua espanholas. Durante a realização da Profissionalização em Serviço 

obtive sucesso em mais algumas Unidades Extracurriculares, tendo em julho de 2010 

reunido as condições necessárias para me inscrever no Mestrado em Ensino do Inglês e 

do Espanhol no 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário. Devido ao facto de 

possuir uma licenciatura anterior ao processo de Bolonha, bem como mais de cinco 

anos de serviço na lecionação da disciplina de inglês, e segundo as recomendações do 

CRUP, fui dispensada da frequência da disciplina de Iniciação à Prática Profissional 

(IPP) na área do inglês, tendo apenas frequentado a IPP na área do Espanhol no ano 

letivo de 2011/2012. 

 

1.3. Impacto da atualização de saberes e competências sobre a atividade profissional 

 

1.3.1. Atualização de conhecimentos ao nível das Novas tecnologias e o uso da 

ferramenta Hot Potatoes em contexto escolar 

 

 Gostaria de tratar neste ponto, com mais detalhe, do projeto subordinado ao tema 

“As Novas Tecnologias ao serviço do Ensino e da Formação” no qual participei no ano 

letivo de 2003-04. Tendo tomado consciência da importância e das potencialidades do 

uso das novas tecnologias em sala de aula foi com prazer que participei neste projeto. A 

Escola Profissional de Gaia, onde leciono há catorze anos, foi, nesse ano letivo, 

convidada a participar num projeto que evidenciasse a relação entre a tecnologia e o 

ensino de línguas. O resultado desse projeto viria a ser divulgado num seminário 

realizado no dia 19 de Março de 2004, no ISCAP, Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração do Porto. 

 A estrutura modular vigente no Ensino Profissional oferece vantagens quando 

comparada com o sistema de avaliação e progressão no Ensino Regular: os alunos têm a 

possibilidade de progredir no curso técnico de sua eleição ao seu próprio ritmo e é-lhes 

concedida mais do que uma oportunidade para obter aprovação em cada unidade 
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modular. Em contrapartida, e tendo em conta as condições excecionais de progressão 

durante o curso, os alunos somente conseguem concluí-lo quando tiverem obtido 

classificação positiva em todas as unidades modulares que o compõem. A progressão 

torna-se, no entanto, difícil, por vezes impossível, para os alunos que, apesar do sucesso 

na componente prática dos seus cursos, não conseguem obtê-lo nas disciplinas da 

componente sociocultural, como é o caso da disciplina de inglês. E é um facto que, 

muitos dos alunos que frequentam os cursos profissionais mostram pouca motivação 

para as línguas estrangeiras, que lhes parecem carecer de qualquer utilidade no contexto 

dos seus cursos profissionais. 

Ao professor do ensino profissional é pedido que encontre estratégias diversificadas 

e adequadas à multitude de inteligências dos seus alunos, no sentido de que, 

independentemente da sua heterogeneidade, possam ter sucesso em todas as disciplinas 

que compõem os seus cursos. Nas palavras de Madeira (2006:124,125)  

A formação profissional de jovens, diretamente ligada ao mundo do trabalho, tem de 

adaptar-se à evolução deste, nomeadamente no que respeita aos objetivos e 

conteúdos. É necessário que os sistemas de formação assegurem um quadro de 

competências e atitudes que permitam aos jovens inserir-se na vida activa e 

favoreçam, no futuro, a adaptação e a mobilidade necessárias às constantes 

mudanças tecnológicas e sociais, abrangendo, simultaneamente, as vertentes do 

saber, do saber-fazer, do saber-ser e do saber-tornar-se. 

 

Neste contexto, tornava-se necessária uma ferramenta que fosse, ao mesmo tempo, 

lúdica e pedagógica, que motivasse e ensinasse; uma ferramenta que fosse fácil de 

utilizar, tanto pelo aluno, como pelo professor (que não necessitaria, assim, de recorrer 

constantemente a um técnico de informática). A ferramenta Hot Potatoes preenchia 

todos estes requisitos, acrescido do facto de ser uma ferramenta económica e acessível a 

partir de um simples browser. Além disso permite elaborar, de uma forma rápida e 

muito fácil, vários tipos de exercícios, como preenchimento de espaços, 

correspondência de elementos, e palavras cruzadas, entre outros.  

A autonomia desta ferramenta mostrou ser a sua mais-valia: como permite a 

autoavaliação, o aluno pode acompanhar a sua própria evolução. Logo nas primeiras 

sessões de exercícios verificámos, com satisfação, que os alunos se esforçavam por 

conseguir resultados cada vez melhores. Alguns deles chegavam mesmo a repetir 
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determinados exercícios até atingirem a pontuação máxima. Como o programa altera 

automaticamente a ordem dos elementos, cada vez que repete o exercício, o aluno não 

está apenas a exercitar a memória, mas também a compreensão - este esforço 

espontâneo e voluntário de repetição repercute-se positivamente na sua aprendizagem. 

As interfaces simples e intuitivas desta ferramenta tornaram possível conciliar o 

trabalho de alunos com ritmos de aprendizagem completamente diferentes: enquanto 

uns resolviam os exercícios elaborados pelo professor, os outros já exploravam a 

ferramenta e elaboravam os seus próprios exercícios, que posteriormente seriam 

resolvidos por toda a turma. 

Após algumas sessões de exercícios, os alunos responderam a um pequeno 

inquérito que visava encontrar os pontos fortes e pontos fracos desta ferramenta, na 

opinião dos seus principais utilizadores. Pedia-se também sugestões para que 

futuramente os exercícios pudessem abordar temas que considerassem interessantes. 

O resultado deste inquérito revelou-se muito positivo. Todos os alunos, sem 

exceção, se sentiram mais motivados para as aulas e o único ponto fraco, apontado 

principalmente por alunos do curso de Informática de Gestão, foi o facto de esta 

ferramenta ser pouco flexível em termos de alteração gráfica. 

 

1.3. 2. A Profissionalização em Serviço e a atualização de competências 

 

A realização da Profissionalização em Serviço na área de Inglês no ano letivo de 

2009/2010 foi essencial para a atualização das minhas competências enquanto docente 

de línguas estrangeiras. O contato com disciplinas como Educação e Sociedade, 

Modelos de Avaliação Pedagógica, Gestão de Conflitos na Escola, Ética e Educação e 

Princípios de Didática foi bastante enriquecedor. Gostaria, neste contexto, de salientar a 

contribuição do novo aprendizado para a renovação de métodos e estratégias de ensino 

em sala de aula e a consolidação de uma postura reflexiva quanto à prática profissional. 

Da reflexão sobre as diferentes metodologias capazes de nortear o processo de 

ensino-aprendizagem e subsequente ponderação em relação às suas vantagens e 

desvantagens tornou-se evidente que, na minha prática letiva, faltava a variedade 

necessária para responder aos diferentes tipos de inteligências e ritmos de aprendizagem 

presentes em sala de aula. As hipóteses levantadas pela teoria das Inteligências 
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Múltiplas, de Howard Gardner (1985) 3 , independentemente da sua comprovação 

científica, tornaram-me mais atenta às diferentes reações dos alunos perante os métodos 

utilizados em sala de aula. A ideia de que os alunos poderiam alcançar o conhecimento 

através de diferentes estímulos, incentivou a procura de alternativas ao método 

expositivo, ao qual recorria frequentemente no sentido de poder cumprir os extensos 

planos curriculares. Hoje, quando recorro a este método (pois de facto permite 

rentabilizar o tempo de aula) faço-o em complementaridade com outras estratégias 

(como o questionamento crítico e a aprendizagem cooperativa) e sob uma nova 

perspetiva. Tal como Ausubel (2000:7), constatei que o uso deste método de 

aprendizagem por receção pode resultar na memorização de “verbalismos vazios (em 

vez de generalizações), desprovidos de qualquer significado e de compreensão” devido 

a práticas expositivas mal sucedidas. Dos motivos para tal, apresentados pelo autor 

(2000:8), salienta-se o uso inadequado de técnicas verbais e a “não integração de novas 

tarefas de aprendizagem com materiais anteriormente apresentados”. Apesar de, no 

momento da exposição, a comunicação se processar no sentido descendente (na medida 

em que o professor fornece a informação, a estruturação, o raciocínio e o resultado) esta 

pode conduzir a uma aprendizagem significativa, desde que planificada adequadamente. 

Na fase de pré-instrução, o professor deve escolher os objetivos e o conteúdo da 

apresentação, diagnosticar o conhecimento prévio dos alunos, selecionar organizadores 

prévios adequados e eficazes e planificar a utilização do tempo e do espaço. A 

aprendizagem verbal significativa ocorre quando o aluno consegue, com sucesso, 

relacionar as ideias principais unificadoras com o seu conhecimento prévio. Ausubel 

(2000) acrescenta que, neste tipo de aprendizagem, o aluno não é um recetor passivo 

pois reorganiza e constrói o seu conhecimento. No sentido de adequar a exposição a 

diferentes níveis de desenvolvimento e estilos de aprendizagem e motivar os alunos, 

Arends (2008) sugere a utilização de exemplos concretos, utilização de elos 

explicativos, frases de transição, técnicas como a regra-exemplo-regra, bem como o 

recurso a pistas, imagens e ilustrações. Finalmente, a sintaxe de uma aula expositiva 

deve contemplar o aspeto da verificação da compreensão do aluno, através da 

                                                           
3 Ao redefinir a inteligência mediante as diferentes habilidades demonstradas pelos indivíduos para 

a resolução de problemas, Gardner identificou as inteligências linguística, lógico-matemática, espacial, 

musical, cinestésica, interpessoal e intrapessoal. (Ver Smith, 2008, para uma descrição de cada um destes 

tipos de inteligência) 

 



13 
 

observação de sinais verbais e não-verbais, da promoção da discussão e do diálogo na 

fase final da exposição. 

O objetivo de todos os trabalhos individuais/trabalhos de grupo/provas presenciais 

do curso de Profissionalização em Serviço era um só: o de estimular a reflexão do 

professor em relação às suas práticas profissionais, de forma a poder detetar eventuais 

falhas e a ultrapassá-las. A comunicação, apesar de assíncrona, era frequente e obrigava 

a um uso correto de todas as funcionalidades da Plataforma Moodle no sentido de 

realizar as tarefas estabelecidas no tempo estipulado. Além de estimular o uso das 

Novas Tecnologias ao serviço da comunicação (através da participação em fóruns e 

debates, por exemplo), esta experiência proporcionou a interação entre vários 

profissionais da mesma área e a construção de uma proposta de intervenção enquadrada 

pelos problemas identificados. Especial atenção foi dedicada às estratégias de 

motivação e intervenção em sala de aula a utilizar, bem como à fundamentação da 

prática pedagógica sugerida. Assim, em contexto de sala de aula, constatei que a melhor 

forma de responder às dificuldades dos alunos e ganhar tempo em sala de aula para 

personalizar o ensino era recorrer com mais frequência a trabalhos de pares e de grupo. 

Deste modo promove-se o espírito de interajuda e o professor pode dispensar mais 

atenção a quem a solicita. A dificuldade em transpor os conhecimentos para outros 

contextos/situações é uma das preocupações mais frequentes dos alunos. Com o intuito 

de os ajudar a ultrapassar as falhas de comunicação provocadas pelo imprevisto, os 

alunos são expostos a situações reais de comunicação e convidados a desempenhar 

papéis em sala de aula. Atualmente privilegio as atividades comunicativas em sala de 

aula (…) to provide learners with a variety of opportunities for communicative 

interaction and individual language use within the classroom.” (Richards e Lockhart, 

1994: 149). 

A discussão das caraterísticas que um professor eficaz deve possuir (ver 

Perrenoud, 1999 e Arends, 2008) desencadeou a reflexão pretendida. Segundo Arends 

(2008), o Professor Eficaz deve possuir quatro atributos essenciais: i) em primeiro lugar 

as suas qualidades pessoais devem permitir-lhe desenvolver relações humanas 

genuínas com os seus alunos, os pais e os colegas, e criar salas de aula democráticas e 

socialmente justas para os alunos; ii) em segundo lugar, a sua base de conhecimentos 

deve abranger a matéria da disciplina, o desenvolvimento e a aprendizagem humana, 

bem como a pedagogia; iii) em terceiro lugar, deve possuir um reportório de práticas 
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de ensino que promovam a motivação e a autonomia em sala de aula; iv) e, por último, 

deve desenvolver um espírito reflexivo que lhe permita diagnosticar e resolver 

problemas em sala de aula. Perrenoud (1999), por sua vez, enfatiza a necessidade de o 

professor estar, continuamente, em formação, nomeadamente na área das novas 

tecnologias. Desta forma, reunirá todas as ferramentas para enfrentar a variabilidade e a 

transformação das suas condições de trabalho. Segundo Canário (2006), tendo deixado 

de existir a perspetiva do pleno emprego, torna-se indispensável que a aprendizagem se 

prolongue ao longo de toda a vida no sentido de preparar indivíduos “empregáveis, 

adaptáveis e competitivos” (Charlot, 2005, citado por Canário, 2006:27). Este autor 

chama, ainda, a atenção para o facto de “os processos de reorganização de sentido 

empresarial que afetam a generalidade das organizações públicas produtoras de bens e 

de serviços” se reflitirem na escola e determinarem a “recomposição do ofício de 

formador”. Este é, agora, encarado como um “prático-reflexivo” e o aluno definido 

como “sujeito aprendente” (Cattonar & Maroy, 2000:31, citados por Canário, 2006:32). 

O mesmo autor afirma que, devido aos “problemas e tensões que marcam 

negativamente o mundo escolar” se verifica que “o estatuto social do professor tende a 

diminuir, a sua identidade profissional a diluir-se, a legitimidade do seu trabalho a ser 

questionada, a eficácia dos seus métodos e dos seus resultados a ser contestada.” 

(2006:33). Daqui se evidencia a importância de uma prática reflexiva e integradora, 

enquanto armas, na luta pela valorização merecida da carreira docente. 

 

1.3.3. Mestrado em Ensino de Inglês e do Espanhol ao Ensino do 3º Ciclo e 

Secundário e mudança de estratégias em sala de aula 

 

A frequência de disciplinas como Didática do Inglês e do Espanhol, Produção de 

Materiais Pedagógicos em Língua Inglesa e Espanhola serviu para consolidar a 

mudança de comportamento em sala de aula suscitada pela realização da 

Profissionalização em Serviço. Atenta às várias funções do professor eficaz (controller, 

assessor, organiser, prompter, participant, resource, tutor and investigator, como as 

define Harmer, 1991:236), tento agora conjugá-las em sala de aula, adequando cada 

postura às caraterísticas e objetivos das diferentes atividades, não esquecendo nunca que 

“A controller stands at the front of the class like a puppet-master or mistress controlling 

everything; a facilitator maintains a low profile in order to make the students' own 

achievement of a task possible.” (ibid. 235). 
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Ao mesmo tempo, e como forma de ultrapassar o insucesso reiterado face a 

algumas unidades modulares comecei a negociar com os meus alunos a escolha de 

temas que melhor respondessem aos seus interesses. Ainda nas palavras de Harmer, 

“Often we [teachers] will take planning decisions on the basis of student interest rather 

than anything else (…): it should not be forgotten that interest is a primary ingredient of 

motivation”. (1991:236) Tal como Raya Jiménez (1994:43), considero que a motivação, 

a autonomia e a responsabilidade são conceitos inseparáveis na medida em que 

el desarrollo de la autonomía del aprendizaje implica necesariamente una 

responsabilidad compartida entre profesor y alumno. La asunción de 

responsabilidad por parte del aprendiz, que promueve los enfoques centrados en el 

alumno, en su propio aprendizaje, a su vez, implica un alto grado de motivación y 

presupone que el aprendiz posee las destrezas y capacidades necesarias para 

utilizar activamente las estrategias metacognitivas, cognitivas y socioafectivas que 

van a facilitar la autogestión del aprendizaje adecuadamente. 

 

Privilegio agora atividades comunicativas e simulação de situações reais em sala 

de aula, recorrendo com frequência ao trabalho de grupo: 

 

La organización de la clase en grupos posibilita el trabajo cooperativo y contribuye 

a crear un clima relajado en la misma. También ayuda a aumentar las 

oportunidades de interacción en el aula contribuyendo en consecuencia a la mejora 

de la capacidad de producción oral de los aprendices. La organización de la clase 

en grupos permite crear un ambiente en el que los alumnos pueden comprender, y 

se ofrece un contexto que facilita la interacción en el que se puede negociar el 

significado. (ibid. 48) 

 

A maior alteração de postura perante o processo de ensino-aprendizagem consiste 

na forma como hoje encaro o erro. Tradicionalmente considerado como algo a evitar a 

qualquer custo, na atualidade o erro assume-se como “parte intrínseca del proceso de 

aprendizaje” (ibid.56), o que não significa, evidentemente, que não seja necessária a sua 

correção. Pelo contrário, através de uma avaliação de índole mais formativa, o professor 

deve estimular o aluno a entender o erro e a autocorrigi-lo. A importância do erro deve, 

da mesma forma, ser relativizada, consoante se visa a fluência do aluno, ou a sua 
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correção linguística. A este respeito, Harmer refere: “A slightly less formal style of 

correction can occur where students are involved in immediate creativity or in doing a 

drill-type activity in pairs (asking and answering set questions, for example).” 

(1991:237) 

Comprovei que são muitas as vantagens da implementação da avaliação 

formativa no Ensino Profissional. Este tipo de avaliação centra-se no aluno, na sua 

singularidade, e adapta-se às suas necessidades de aprendizagem. Interessa-lhe o próprio 

processo de aquisição de conhecimentos, mais do que os resultados. Tenta perceber o 

erro e as suas causas, dando pistas de retorno para que o aluno ultrapasse a dificuldade, 

sozinho, e, assim, realmente, aprenda. (Pinto e Santos, 2006) A aplicação da avaliação 

formativa obriga a uma reestruturação dos papéis desempenhados por professor e aluno. 

Segundo Fernandes (2006), o professor deve possuir um conhecimento profundo das 

dificuldades do aluno (o que sabe e como aprende, como pensa e o que sente) de forma 

a ativar os necessários processos cognitivos e metacognitivos e melhorar a motivação e 

autoestima do aluno. Este, por sua vez, deve responsabilizar-se pela sua aprendizagem, 

partilhar o que aprendeu e, como aprendeu, transmitindo, assim a ideia de que o sucesso 

está ao alcance de todos os alunos. Desta forma, poderemos constatar que a avaliação 

formativa “é um processo pedagógico e interactivo (…) cuja principal função é a de 

conseguir que os alunos aprendam melhor, isto é, com significado e compreensão” 

(Fernandes, 2006, p.32) Em síntese, o que diferencia avaliação sumativa e formativa 

não são os intervenientes nem os instrumentos de avaliação, mas a finalidade do acto 

avaliativo e a abordagem do erro. Acredito, tal como Pinto e Santos (2006) que existe 

uma hipótese de complementaridade entre estes dois tipos de avaliação, na medida em 

que os instrumentos tradicionais podem ser utilizados de uma perspetiva formativa. 

Basta, para isso, que se reinvista no aperfeiçoamento do processo de ensino 

aprendizagem, ao serviço das necessidades e dificuldades do aluno. 

 

Ao analisar, refletir sobre e comparar as diferentes fases da minha evolução como 

docente, pude comprovar: 

Teachers who do not investigate the efficiency of new methods and who do not actively 

seek their own personal and professional development may find the job of teaching becoming 

increasingly monotonous. Teachers who constantly seek to enrich their understanding of what 



17 
 

learning is all about and what works well, on the other hand, will find the teaching of English 

constantly rewarding. (Harmer, 1991:243) 
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Capítulo II – Descrição do Projeto de Investigação /Ação 

 

2.1. Contexto da investigação 

 

2.1.1. A escola onde se desenvolve o estudo 
 

O presente estudo desenvolve-se na Escola Profissional de Gaia, situada na 

freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia. Esta escola, propriedade da 

empresa Profigaia, Sociedade de Educação e Formação Tecnológica e Profissional Lda., 

é uma escola privada, beneficiária de financiamentos comunitários no âmbito do 

Programa Operacional do Potencial Humano (POPH). Foi fundada em 1991 e o edifício 

que ocupa atualmente foi inaugurado no ano 2000. Este é composto por 8 pisos, sendo 

os dois primeiros destinados essencialmente ao trabalho laboratorial. Os vários 

laboratórios (laboratórios de eletrónica/sistemas digitais, laboratório de máquinas 

elétricas e pneumática, laboratório de automação, centro CIM e oficinas) coabitam com 

uma mediateca bem equipada e uma ampla cantina. O terceiro piso divide-se em três 

grandes áreas, destinadas à Direção, ao serviço administrativo e à organização do 

trabalho docente. No quarto piso, além de salas de aula convencionais, encontra-se uma 

cozinha devidamente equipada destinada aos cursos de Restauração, Cozinha e Serviço 

de Mesa/Bar. O quinto piso é quase na sua totalidade ocupado por salas de informática, 

cuja assistência e manutenção é assegurada pelos técnicos de informática, em serviço 

nesse mesmo piso, no Centro de Informática. O sexto e o sétimo pisos são 

exclusivamente ocupados com salas de aula convencionais e, finalmente, o oitavo piso 

possui vários espaços dedicados à realização de atividades, como seja um auditório 

onde se dinamizam conferências e seminários. 

O investimento constante em infraestruturas adequadas e inovadoras reflete-se nas 

excelentes condições de ensino-aprendizagem que oferece aos seus alunos. A sua mais-

valia tem sido a forma como rapidamente se adapta às necessidades do mercado de 

trabalho, quer a nível de ofertas formativas, quer a nível de instalações. Foi neste espaço 

criteriosamente organizado que funcionaram, neste ano letivo de 2011-2012, os Cursos 

Técnicos de Contabilidade, Eletrónica Automação e Comando, Gestão, Informática de 

Gestão, Mecatrónica, Secretariado, Programação e Maquinação, Cozinha/Pastelaria e 

Restaurante/Bar. Estes cursos têm a duração de três anos e conferem um diploma 
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equivalente ao ensino secundário e um certificado de qualificação profissional de nível 

4 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ).
4
 Estas habilitações permitem o ingresso 

nos Cursos de Especialização Tecnológica (nível 5 do QNQ) e o acesso ao ensino 

superior. 

Como resposta ao insucesso escolar no 3º ciclo
5
, a Escola Profissional de Gaia, 

oferece, ainda, alternativas viáveis aos alunos com o 8º ano de escolaridade ou 

frequência do 9º ano sem aprovação. Este ano letivo os cursos de nível 2 do QNQ 

equivalentes ao 9º ano de escolaridade e com duração de um ano ministrados nesta 

escola foram os Cursos de Educação e Formação de Cozinha, Serviço de Bar e 

Eletricidade de Instalações. 

O aluno está no centro das preocupações desta escola, na medida em que se 

preocupa com o seu desenvolvimento pessoal e social. Existe a preocupação de manter 

um corpo docente relativamente estável, no sentido de proporcionar aos alunos a 

continuidade de acompanhamento que esse facto permite. Ao mesmo tempo, os alunos 

têm à sua disposição várias atividades lúdicas e de interação, nomeadamente o Xadrez e 

o Tênis de Mesa, inseridos no Desporto Escolar. Os alunos têm ainda a oportunidade de 

participar de forma ativa no processo de ensino-aprendizagem, através do trabalho 

voluntário e colaborativo do Clube Autárquico e Clube Sol. O primeiro tem como 

objetivo principal promover a integração dos alunos em contexto de trabalho, 

desenvolvendo também algumas atividades lúdicas com enfoque na “Gestão 

Autárquica”, como seja o Rally Paper que todos os anos se realiza para gládio de toda a 

comunidade escolar. Este clube consegue, desta forma, consciencializar a população 

escolar para a importância das autarquias locais, além de servir de dinamização e 

enquadramento para as Provas de Aptidão Profissional, provas finais que os alunos 

inscritos em Cursos Profissionais têm de realizar no término dos seus cursos. O Clube 

Sol, por sua vez, investe na melhoria das condições de vida das crianças, jovens e 

adultos carenciados do município de Vila Nova de Gaia. Neste contexto, docentes e 

professores da escola envolvem-se em várias atividades em parceria com outras 

associações, nomeadamente com a Associação Nacional de Combate à Pobreza. 

Durante o primeiro período, por exemplo, foi levada a cabo uma vasta recolha de 

                                                           
4 As instalações, oferta formativa, atividades e projetos da Escola Profissional de Gaia constam do seu 

site (http://www.epg.pt) 
5
 Conforme Plano de Desenvolvimento de Gaia (Consultado 09/07/2012 na www: http://www.cm-

gaia.pt/documentos/PDS.pdf) 
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produtos, desde alimentos não perecíveis, medicamentos, brinquedos, material escolar, 

livros e roupa, entre outros, que viriam a ser entregues por altura do Natal a entidades de 

apoio social. Foi também realizada uma feira, A Feira dos Miminhos, onde se venderam 

artigos criados por toda a comunidade escolar e vendidos a um preço simbólico, cuja 

receita reverteu a favor da já citada Associação Nacional de Combate à Pobreza. 

 

2.1.2. As turmas envolvidas no projeto de investigação 

 

Foram duas as turmas que participaram neste projeto de investigação-ação: o 11º 

Técnico de Gestão/Contabilidade e o 11º Técnico de Secretariado. 

O 11º Técnico de Gestão/Contabilidade era composto por 25 alunos, dos quais 18 

raparigas e 7 rapazes. Heterogénea a nível de comportamento e aproveitamento
6
, esta 

turma colocou alguns entraves ao bom funcionamento das aulas devido ao clima de 

rivalidade existente entre os dois grandes grupos que aí se formavam: os alunos da área 

de Gestão e os alunos da área de Contabilidade que, no ano anterior, constituíam turmas 

independentes. Neste ano letivo, porém, consequência do decréscimo acentuado de 

alunos em cada turma, tiveram que partilhar o espaço em algumas disciplinas, 

nomeadamente no caso da disciplina de inglês. Por sua vez, a turma do 11º Técnico de 

Secretariado era composta por 10 alunas com uma média de idade de 18 anos. Apesar 

do número reduzido de alunas, a turma apresentava características heterogéneas, tanto a 

nível do aproveitamento
7
 como a nível afetivo, social e cultural. 

A maior parte dos alunos das duas turmas mencionadas pretende ingressar no 

mundo do trabalho após o 12º ano de escolaridade. Apenas 5 alunos do 11º Técnico de 

Gestão/Contabilidade e 3 alunas do 11º Técnico de Secretariado tencionam frequentar o 

Ensino Superior, 20% e 30% respetivamente. 

                                                           
6
 No 11º Técnico de Gestão/Contabilidade verificou-se uma taxa média de sucesso de 70% por unidade 

modular à disciplina de inglês, durante o ano letivo de 2011/2012. Cerca de 30% da turma obteve 

classificações negativas na primeira avaliação sumativa a que foi submetida. Destes, cerca de metade 

necessitaram de realizar mais do que dois testes de avaliação sumativa até que alcançassem os objetivos 

mínimos propostos. Aproximadamente 10% dos alunos com classificações negativas obtiveram resultados 

inferiores a 4 valores, tendo transitado para o ano seguinte com módulos em atraso à disciplina de inglês. 
7 No 11º Técnico de Gestão/Contabilidade, a taxa de sucesso média em cada unidade modular rondou os 

80%. Os restantes 20% conseguiram recuperar o número de módulos em atraso, através de exercícios de 

avaliação suplementares, durante o ano letivo. 
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2.2. Fundamentação do caso de estudo 

 

2.2.1. Observação e diagnóstico inicial 

 

Como já referido na introdução (ver p. 1), a minha experiência profissional 

anterior foi determinante para a escolha do tema deste relatório. Foi com base na 

observação do comportamento dos alunos perante conteúdos socioculturais que entendi 

necessário introduzi-los na compilação e/ou elaboração de novos materiais de apoio. 

Este diagnóstico inicial foi comprovado através de questionários realizados às duas 

turmas supracitadas, 11º de Contabilidade/11º de Gestão e 11º Técnico de Secretariado 

(ver anexo 2, p.95). 

No sentido de sustentar os dados observados foram realizados inquéritos ao 

conjunto de professores de língua estrangeira que leciona na escola onde se realiza o 

presente estudo (ver anexo 1, p.93). O seu objetivo era aferir até que ponto os conteúdos 

socioculturais eram considerados importantes no processo de ensino aprendizagem de 

uma língua estrangeira e se, portanto, deveriam ser levados em consideração por altura 

da compilação e/ou elaboração do material de apoio em conceção. Do mesmo modo, as 

duas turmas supracitadas foram convidadas a refletir sobre esta questão e a registar a 

sua opinião num questionário elaborado para esse efeito (ver anexo 2, p. 95). 

 

2.2.2. Análise e interpretação dos dados 

 

2.2.2.1. Questionário aos professores 

 

Analisemos em primeiro lugar a opinião do grupo de docentes de língua 

estrangeira da referida escola. Este é composto por oito elementos, entre os quais me 

incluo, sete dos quais lecionam a língua inglesa e um a língua francesa. Dos sete 

professores inquiridos, apenas cinco responderam ao questionário apresentado em anexo 

(ver pp. 93-94). 

Este questionário é composto por sete perguntas, das quais cinco de tipologia 

fechada e duas de tipologia mista. Os resultados foram os que passo a apresentar: 
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Após registo da (s) língua (s) que cada um dos professores lecionava, estes foram 

questionados sobre os níveis de escolaridade ao (s) qual/quais lecionavam a (s) língua 

(s) em questão.  

 

Gráfico 1 

 A que níveis de escolaridade leciona essa (s) língua (s)? 

 

 

Nesta fase incipiente da análise, estes dados, por si só, servem apenas para definir 

melhor os professores inquiridos. No entanto, esta informação, quando complementada 

pela resposta à pergunta seguinte, permitirá avaliar se a preocupação com o ensino de 

conteúdos socioculturais em língua estrangeira, caso exista, se sente com maior 

incidência em algum nível de escolaridade em particular. 

A única informação de que dispomos, neste momento, mediante a análise do 

gráfico acima é que, em conjunto, os professores inquiridos têm experiência de 

lecionação em todos os níveis de escolaridade do 3º ciclo e ensino secundário. Os níveis 

de escolaridade que, durante este ano letivo, foram mais comuns a este grupo de 

professores foram o 10º e o 11º anos. 
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Gráfico 2 

Como considera a abordagem de conteúdos socioculturais no ensino de uma 

língua estrangeira? 

 

 

No que diz respeito à importância que os inquiridos atribuem ao ensino de 

conteúdos socioculturais em língua estrangeira, os resultados não deixam dúvidas. A 

opinião é unânime quanto a este ponto, pois todos reconhecem o valor deste tipo de 

ensinamentos. Como se pode constatar no gráfico acima, 40% dos professores 

consideram o ensino de conteúdos socioculturais em sala de aula muito importante, 

enquanto 60% o consideram importante. Aliando esta informação aos dados recolhidos 

até ao momento podemos concluir que o contacto com a cultura da língua meta é 

considerado uma mais-valia em todos os níveis de escolaridade. 

É também essa a minha opinião, que a abordagem dos conteúdos sociolinguísticos 

está intrinsecamente ligada à aprendizagem de uma língua em qualquer nível de 

escolaridade, devendo, naturalmente, ser efetuado o ajuste dos temas à idade dos 

aprendentes. Tal como Peck (1984), acredito que a aprendizagem da cultura deve ter 

início desde o primeiro dia de aprendizagem da língua. Na introdução ao artigo 

Teaching culture: beyond language, esta autora afirma: 

Beginning foreign language students want to feel, touch, smell, and see the 

foreign peoples and not just hear their language. (…) From the first day of class 

teachers should have prepared a cultural island in their classrooms. Posters, 

pictures, maps, signs, and realia of many kinds are essential in helping students 

develop a mental image… 
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Gráfico 3 

 Com que frequência aborda esses aspetos nas suas aulas? 

 

 

A importância que os professores inquiridos atribuem ao ensino de conteúdos 

socioculturais é confirmada pelo gráfico acima. Nele podemos observar que 80% dos 

professores abordam frequentemente este tipo de conteúdos nas suas aulas, enquanto 

20% o fazem com menos frequência. 

 

Gráfico 4 

Considera que os manuais escolares exploram os conteúdos socioculturais 

inerentes à língua estrangeira que leciona de forma suficiente ou insuficiente? 
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A opinião deste grupo de professores quanto às características dos manuais que 

utilizam no ensino da língua estrangeira que lecionam é divergente. Se, por um lado 

40% dos professores consideram que os seus manuais de apoio exploram 

adequadamente os conteúdos socioculturais da língua meta, 60% admitem serem esses 

insuficientes. Esta pergunta não pretende, pelo seu caráter abrangente, escrutinar as 

caraterísticas dos manuais escolares em uso pelos docentes inquiridos. Tal não seria 

possível uma vez que as respostas se referem a manuais escolares de vários níveis de 

escolaridade. Pretende tão-somente averiguar se, de uma forma geral, os manuais 

escolares investem na componente sociocultural do aprendente. Como se pode 

constatar, mais de metade dos inquiridos considera que assim não é. 

 

Gráfico 5 

Que estratégias usa para abordar os aspetos socioculturais nas suas aulas? 

Selecione mais de uma opção se necessário. 

 

 

Esta pergunta, de tipologia mista, permite alguma liberdade na partilha de 

experiências na medida em que a última opção do conjunto de respostas (Outra) abre 

espaço para toda a informação que o inquirido considere pertinente em relação às 

estratégias que usa para abordar os conteúdos socioculturais em sala de aula. A este 

respeito, pode-se constatar que, do universo de cinco professores, três recorrem ao 

método expositivo e às atividades fornecidas pelo manual escolar para esse fim. Por sua 
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vez, todos os inquiridos fazem uso de materiais autênticos no enriquecimento cultural 

dos seus alunos. Como estratégia suplementar, um dos professores inquiridos promove 

atividades de pesquisa sobre a cultura da língua meta e convida os alunos a partilharem 

os conhecimentos adquiridos através da posterior exposição oral/escrita dos seus 

trabalhos. O uso da tecnologia como suporte para este tipo de atividades, está provado 

em sala de aula, mostra-se bastante motivador.  

 

Gráfico 6 

Que relação estabelece entre o estudo de aspetos socioculturais em sala de 

aula e a manutenção de estereótipos? 

 

a) O estudo destes aspetos contribui para a destruição de mal-entendidos, promovendo assim 

a interculturalidade e o respeito pela diferença. 

b) A criação de estereótipos é inevitável. O estudo dos aspetos socioculturais não consegue 

destruir as ideias generalizadas, maioritariamente negativas, que existem em relação aos 

povos. 

c) Outra: 

 

Quando questionados sobre a relação que acreditavam existir entre o ensino de 

conteúdos socioculturais e a existência de estereótipos em relação a outros povos, os 

professores inquiridos foram unânimes em considerar que o estudo destes aspetos 

contribuía para a destruição de mal-entendidos, promovendo assim a interculturalidade 

e o respeito pela diferença. De facto, a competência cultural está contemplada no 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas: “Na competência cultural de 

um indivíduo, as várias culturas (nacional, regional, social) às quais esse indivíduo teve 
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acesso não coexistem simplesmente lado a lado. São comparadas, contrastam e 

interagem ativamente para produzir uma competência pluricultural enriquecida e 

integrada…” (p. 25).  

Interessa, a este propósito, esclarecer os papéis dos principais intervenientes no 

processo de ensino-aprendizagem, aluno e professor: 

i) o aprendente de uma língua estrangeira deve ter um papel ativo na 

construção da sua competência intercultural. Ponce de León 

(2006:252) considera importante que, perante inputs adequados “el 

alumno relativice sus propios comportamientos culturales y que éstos 

dejen de ser un obstáculo para comprender los comportamientos – 

concretos y observables – de la cultura meta”; 

ii) ao professor de língua estrangeira cabe a responsabilidade, e o dever, 

de facultar aos seus alunos todos os meios necessários de forma a 

possibilitar a reflexão sobre as duas culturas em contraste. Neste 

sentido, e no contexto específico deste projeto de investigação, serão 

propostas aos alunos várias atividades que proporcionarão a reflexão 

entre culturas. (ver anexos 13-15, pp. 107-109) 

 

 

2.2.2.2. Questionário aos alunos 

 

Os alunos das duas turmas supracitadas foram convidados a responder a um 

questionário cujo objetivo principal era determinar o tipo de material de apoio que, na 

sua opinião, seria mais motivador/interessante/eficaz. (ver anexo 2, p.95) 

Interessa, neste momento, analisar apenas a opinião dos mesmos em relação à 

importância que atribuem à lecionação de conteúdos socioculturais em sala de aula.  
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Gráfico 7 

Consideras importante que, na aula de língua estrangeira, sejam abordados 

aspetos socioculturais inerentes aos países de língua oficial inglesa? 

 

11º Técnico de Gestão/Contabilidade 11º Técnico de Secretariado 

  

 

A observação dos resultados deste gráfico deixa claro que a grande maioria dos 

alunos inquiridos considera útil a lecionação deste tipo de conteúdos. Na turma do 11º 

Técnico de Gestão/Contabilidade, 35% dos alunos atribuem a estes ensinamentos muita 

importância, 53% consideram-nos importantes, enquanto os restantes 12% lhes 

concedem pouca importância. Por sua vez, para 10% dos alunos da turma do 11º 

Técnico de Secretariado os conteúdos socioculturais são muito importantes, 70% dos 

alunos consideram-nos importantes, enquanto 20% atribuem a estes conteúdos pouca 

importância na aprendizagem de uma língua estrangeira. Em nenhuma das turmas houve 

alunos que considerassem a componente sociocultural desprovida de importância no 

contato com a língua meta. 

A interpretação destes dados é, necessariamente, subjetiva. São diversos os fatores 

que podem ter ocasionado estes resultados. Entre eles, podemos referir a relação, cada 

vez mais ambígua, entre estatuto social e acesso à cultura e, na minha opinião o fator 

que aqui se apresenta mais preponderante, a relação afetiva entre professor-alunos. O 

facto de a distinção entre estatutos sociais ser mais difusa no 11º Técnico de 

Gestão/Contabilidade, poderá, eventualmente, explicar a menor percentagem de alunos 

que considera o estudo dos conteúdos socioculturais pouco importante em língua 
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estrangeira nesta turma, em oposição à percentagem de alunas nas mesmas condições, 

no 11º Técnico de Secretariado (12% e 20%, respetivamente). A percentagem de alunos 

que, no cômputo geral, atribui importância ao ensinamento da cultura em sala de aula é 

que me parece elevada (88% no 11º Técnico de Gestão/Contabilidade e 80% no 11º 

Técnico de Secretariado), principalmente levando em consideração a postura revelada 

pela generalidade dos alunos até ao momento do inquérito. Este facto levanta a 

possibilidade de que estes resultados terão sido influenciados pela vontade de 

corresponder à expetativa e de agradar ao professor e de, portanto, não espelharem a sua 

verdadeira posição perante a abordagem de conteúdos socioculturais em sala de aula. 

 

2.2.2.3. Conclusão 

 

A análise dos dados apresentados permite concluir que os dois intervenientes que 

mais diretamente participam no processo ensino-aprendizagem de uma língua 

estrangeira, alunos e professores, consideram importante o conhecimento dos aspetos 

socioculturais inerentes à língua que aprendem/ensinam. Fica claro que essa 

aprendizagem não deve estar apenas à disposição de alguns alunos que, por reunirem 

determinadas caraterísticas (como o bom aproveitamento e motivação para a 

aprendizagem) serão mais merecedores do contato com os aspetos socioculturais que 

definem a língua meta. A sala de língua estrangeira é, nas palavras de Bizarro e Braga 

(2005:828) “um espaço de interação cultural”. A autora acrescenta  

Tendo no seu próprio gene, a presença do Eu e do Outro, a língua (corpo dinâmico 

que nos leva a estabelecer e explorar laços de comunicação, preservando a 

identidade particular de cada um) é, por excelência, resultado e meio de 

sociabilização (Vygotsky, 1962) que, por sua vez, não deixa de, num efeito 

boomerang, nela se refletir/construir. Fruto de convenções (linguístico-culturais) de 

índole social, o seu uso coletivo garante-lhe a força necessária da consolidação, da 

sobrevivência e da necessidade, de que a aula de LE procura dar eco. 

 

Do conjunto de ferramentas que o professor de língua estrangeira dispõe para 

promover o encontro entre culturas, o uso de materiais autênticos será, provavelmente, o 

que mais oportunidades oferece de estudar as convenções linguístico-culturais. O 
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sucesso do ato de sociabilização depende, em grande medida, do conhecimento e 

entendimento do Eu e do Outro. Os professores têm um papel determinante na 

promoção do debate intercultural em sala de aula. Em caso de ausência, insuficiência 

e/ou inadequação do manual escolar em uso, compete-lhes a sua elaboração e /ou 

adequação, após consideração das necessidades dos alunos. Deste trabalho falaremos 

com mais pormenor no ponto 3.3.  

 

2.3. Definição da área de intervenção e suas linhas orientadoras 

 

 Uma vez detetado o problema, e após recolha de dados no sentido de averiguar a 

validade do diagnóstico inicial, procedeu-se à realização de atividades promotoras de 

conhecimento sociocultural. O objetivo destas atividades era selecionar o tipo de 

materiais que os alunos consideravam mais interessantes/ricos/motivadores, para, desta 

forma, proceder ao melhoramento do material de apoio e promover o sucesso no 

processo de ensino-aprendizagem. Posteriormente foram realizados novos inquéritos 

aos alunos e feita a análise e interpretação dos dados.  
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Capítulo III – Quadro teórico 

 

3.1. O ensino da (s) cultura (s) na sala de língua estrangeira
8
 

 

3.1.1. Definição de cultura 

 

O conceito de cultura é, semanticamente, muito vasto e rico, sendo objeto de 

análise por parte de uma grande diversidade de investigadores. 

Comecemos pela consulta de um simples dicionário de língua portuguesa
9,

 no 

qual o termo cultura é definido da seguinte forma: 

“… desenvolvimento dos conhecimentos e das capacidades intelectuais, quer em geral, 

quer em particular (cultura especializada: literária, artística, matemática), maneiras colectivas de 

pensar e de sentir; conjunto de costumes, de instituições e de obras que constituem a herança 

social de uma comunidade ou conjunto de comunidades; conjunto das acções do meio que 

asseguram a integração dos indivíduos numa colectividade…” 

Cultura é, portanto, saber adquirido, inerente ao convívio humano, essencial para 

a integração do indivíduo em sociedade. Enquanto “herança social” é transmitido de 

geração em geração, de forma a garantir o direito de pertença a um grupo. 

Goode, Sockalingam, Brown & Jones (2000), citados por Peterson & Coltrane 

(2003:1), definem cultura como “integrated pattern of human behavior that includes 

thoughts, communications, languages, practices, beliefs, values, customs, courtesies, 

rituals, manners of interacting and roles, relationships and expected behaviors of a 

racial, ethnic, religious or social group” e referem também “the ability to transmit the 

above to succeeding generations”. 

Navarro (2009:84) distingue Cultura (com maiúscula), ou saber enciclopédico, 

de cultura (com minúscula), ou saber popular. Como exemplos, menciona a distinção 

entre Literatura e literatura (à primeira pertencem Lope de Vega, Miguel Cervantes e 

Gabriel García Márquez, enquanto que na segunda se integra a tradição oral e a 

literatura popular), bem como a destrinça entre Pintura e pintura (refere Velázquez, 

                                                           
8 A polissemia do termo cultura  é, de igual modo, explorada no meu Relatório de Estágio referente à 

Iniciação à Prática Profissional, entregue para apreciação na mesma data. 
9
 Cf. Costa e Melo, Dicionário da Língua Portuguesa 6º Edição, Porto Editora, p. 456 
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Goya e Picasso como pertencendo à primeira aceção do termo e relaciona a arte 

publicitária, a banda desenhada e o graffiti com a segunda). 

Por sua vez, Bizarro e Braga (2005:827) distinguem três tipos diferentes de 

cultura que, na sua opinião, se cruzam na sala de aula de língua estrangeira: “cultura 

crítica”, “cultura social” e “cultura institucional”: i) a “cultura crítica”, ou “cultura 

intelectual” reside nos saberes científicos, artísticos e filosóficos cujo conhecimento, 

segundo as autoras, determinou durante séculos “o sucesso profissional e social do 

indivíduo” e influencia ainda, de forma determinante, os currículos em Portugal; ii) a 

“cultura social” refere-se ao conjunto de “valores, normas, ideias, instituições e 

comportamentos que dominam as relações humanas”; iii) finalmente, “cultura 

institucional” é definida como o resultado das “pressões presentes nos papéis, normas, 

rotinas e rituais próprios da escola como instituição social específica”. 

Miquel y Sans (1992:4) apresentam diferente divisão tripartida deste conceito. 

Estas autoras adicionam às noções de cultura maiusculizada e cultura minusculizada (à 

qual se referem também como “cultura a secas”), um novo conceito, o da “cultura com 

K". Este último corresponde aos dialetos culturais, dependentes de modas, como a gíria 

juvenil. 

Evidência da complexidade deste conceito e da dificuldade de o uniformizar é a 

atualização realizada por uma das autoras acima mencionadas, Miquel (2005:516, citada 

por González di Pierro, 2010: 33). Esta, em estudos posteriores, conclui que a distinção 

entre cultura maiusculizada e cultura minusculizada poderá ser falaciosa. A autora 

entende que as designações escolhidas inicialmente poderão sugerir que os 

conhecimentos enciclopédicos são mais importantes na lecionação de uma língua 

estrangeira, quando na realidade, na sua opinião, no contexto da didática do ensino de 

línguas, se deve privilegiar “el conocimiento operativo que todos los nativos poseen 

para orientarse en situaciones concretas, ser actores activos en todas las posibles 

situaciones de comunicación e participar adecuadamente en las prácticas culturales 

cuotidianas” (1992:4). Veja-se essa atualização com mais pormenor: 

a) Ao conjunto de conhecimentos partilhados pela sociedade que definem o que 

é correto dizer e como se deve agir, a autora atribui, não mais a designação 

de “cultura a secas” ou cultura minusculizada, mas o termo “cultura 

esencial”. 
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b) Por sua vez, o tipo de cultura antes designado por “cultura com maiúscula” 

recebe agora o epíteto de “cultura legitimada”. Esta, por depender em maior 

medida do fator tempo, está sujeita a mais modificações do que a anterior. 

Além disso, não é património de todos pois apenas uma minoria a ela tem 

acesso. 

c) O terceiro conceito de cultura, agora designado por “cultura epidérmica”, 

corresponde ao conceito de “cultura com K”. Este refere-se aos 

conhecimentos partilhados por grupos específicos, determinados pela idade, 

pela situação geográfica, estatuto social, entre outros fatores. 

González di Pierro (2010) aponta outro fator que distingue os dois primeiros 

conceitos de cultura: enquanto a “cultura esencial” deve ser um objetivo fundamental do 

processo de ensino aprendizagem em todos os níveis de escolaridade em que a língua 

estrangeira for lecionada, o tratamento da “cultura legitimada” dependerá do tipo de 

alunos a quem se dirige, do tipo de formação e nível de língua, entre outras variáveis. 

Quanto à “cultura epidérmica”, Miquel (2005, citada por González di Pierro, 2010) 

acredita que apenas deve constar da programação curricular em casos especiais. 

Ainda no contexto da Didática das Línguas é importante, na opinião de Guillén, 

Alario e Castro (2002: 125, citados por Matos, 2008:394/5), que se distingam três tipos 

de saberes culturais: 

a) o “saber cultural em sentido restrito”. Este resulta não apenas da 

aprendizagem formal mas também da experiência social (produzindo a 

chamada cultura geral) “e inclui o saber sociocultural, que tem a ver com o 

conhecimento dos costumes e comportamentos da comunidade”; 

b) o “saber-fazer cultural”. Este relaciona-se com o comportamento do 

indivíduo em sociedade, ou seja, com a sua capacidade para interagir na vida 

quotidiana”; 

c) e o “saber-ser cultural”. Este é definido como o “conjunto de disposições 

individuais, crenças e valores que permitem aos aprendentes adoptar 

comportamentos e atitudes positivas face a outras culturas.” 
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Perante a evidente polissemia do lexema “cultura”, torna-se necessário 

esclarecer como este é entendido no presente estudo. Essa decisão teve em consideração 

as características do público a quem se dirigem os materiais didáticos. Tratando-se de 

alunos inseridos no Ensino Profissional, cujo objetivo principal é a inserção dos 

mesmos no mundo do trabalho, e retomando a terminologia de Miquel (2005 citada por 

González di Pierro, 2010), foi dada primazia à “cultura esencial” no sentido de oferecer 

ao aluno as ferramentas necessárias para interagir com sucesso na língua meta em 

situações reais de comunicação. A “cultura legitimada” e a “cultura epidérmica” foram 

sendo abordadas sempre que o material de input assim o justificava, na medida em que 

se privilegiou o material autêntico. É minha, também, a opinião de Denis e Matas Pla 

(1999:95)  

La cultura es algo vivo que no se puede enseñar de manera estática. Es algo que tiene 

variantes, que depende del contexto, del individuo, es un conjunto de perspectivas 

distintas. Enseñar cultura significa ofrecer una imagen diversificada de la misma, 

hacerla vivir en situación, no rechazar aspectos, sino analizarlos.  

 

3.1.2. Porquê abordar conteúdos socioculturais nas aulas de inglês língua 

estrangeira? 

 

Segundo vários autores (entre eles Bizarro e Braga, 2005; González di Pierro, 

2010; Sarmento, 2004) língua e cultura são indissociáveis. Nas palavras de González di 

Pierro (2010:35), “como sabemos, la lengua es reflejo de la cultura y además la lengua 

es parte de la cultura y constituye cultura. En prácticamente todos los aspectos de la 

vida cultural encontramos a los modos de hablar como instrumento de constitución de 

dicha cultura.” 

Bizarro e Braga (2005:829) reforçam esta ideia: “Ao ser entendida, 

simultaneamente como instrumento de comunicação (inter e intrapessoal), mas também 

como sistema de representação, a língua é fazedora de cultura, capaz de construir ou 

destruir relações sociais.” 

Esta relação intrínseca entre língua e cultura torna imperativa a abordagem dos 

conteúdos socioculturais em língua estrangeira. No entanto, nem sempre foi assim. Na 

história da Didática das Línguas, a gramática ocupou durante décadas lugar de destaque 
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no processo de ensino-aprendizagem de um idioma. Na década de 80, Canale (1983) foi 

um dos primeiros autores a relacionar o conceito de competência comunicativa, definido 

por Hymes (1972), com o ensino de segundas línguas e a analisar os seus componentes: 

competência gramatical, competência discursiva, competência sociolinguística e 

competência estratégica. Como se pode constatar, a competência sociocultural
10 

não se 

destaca deste conjunto de constituintes da competência comunicativa. Canale, como 

muitos outros autores que lhe sucederam, incluía as regras socioculturais e as regras de 

discurso dentro da competência sociolinguística. Embora considere evidente a estreita 

relação entre as competências sociolinguísticas e socioculturais, Iglesias Casal 

(1997:464) integra-se no grupo de autores que concede à competência sociocultural 

identidade própria. 

Como consequência da evolução da investigação linguística e da Didática das 

Línguas, a competência sociocultural é, hoje em dia, parte fundamental das grandes 

obras de referência para o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, nomeadamente 

do Europeu Comum de Referência para línguas estrangeiras. Veja-se com mais 

pormenor este documento: 

O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, vulgo QCER, tem 

como objetivo a uniformização do processo de ensino-aprendizagem de línguas no 

espaço europeu e foi estruturado com base em três princípios base: i) a necessidade de 

proteger e desenvolver “o rico património que representa a diversidade linguística e 

cultural da Europa” de modo a que “em vez de ser um obstáculo à comunicação, se 

torne numa fonte de enriquecimento e de compreensão recíprocos”; ii) o desejo de 

“promover a mobilidade, o conhecimento e a cooperação recíprocas na Europa e 

eliminar os preconceitos e a discriminação” através de um melhor conhecimento das 

línguas vivas europeias, iii) bem como a adoção de uma política de ensino concertada e 

coordenada por parte dos Estados-membros. (QECR, 2001:20). 

Os seus objetivos políticos comprovam que o ensino da cultura ocupa um papel 

de destaque, conforme se pode verificar: 

• promover a compreensão e a tolerância recíprocas e o respeito pela identidade 

e diversidade cultural através de uma comunicação internacional mais eficaz; 

                                                           
10 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociocultural.htm 
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• 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. 

(QECR, 2001:22) 

 

 Esta obra de referência considera a competência sociocultural digna de atenção 

especial pois “parece provável que este conhecimento fique fora da experiência prévia 

do aprendente e seja distorcido por estereótipos” (p. 148) sugerindo como temas de 

exploração em sala de aula A vida quotidiana; As condições de vida; As relações 

interpessoais; Os valores, as crenças e as atitudes; A linguagem corporal (isto é, o 

conjunto de convenções que regulamentam a interação humana); As convenções sociais 

e Os comportamentos rituais. 

 Na ótica de Peterson & Coltrane (2003:1) “the culture associated with a 

language cannot be learned in a few lessons about celebrations, folk songs, or costumes 

of the area in which the language is spoken. Culture is a much broader concept that is 

inherently tied to many of the linguistic concepts taught in second language classes”. 

Esta opinião é corroborada por vários autores (Kramsch, 1991; Thomas, 1983, 

1984, citados por Hinkel, 1999; Hinkel, 1999:5), salientado que a aprendizagem da 

cultura da língua meta não pode ser reduzida ao estudo dos quatro “Fs”, querendo com 

isto referir-se ao estudo de “foods, fairs, folklore, and statistical facts” (Kramsch, 

1991:218, citado por Hinkel, 1999:5). De facto, segundo o entendimento atual da 

maioria dos investigadores, o ensino de uma língua raramente pode ocorrer sem que, 

implicitamente, se ensine a sua cultura. Byram (1989:145, citado por Hurst, 2006:243) 
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acrescenta que na aprendizagem de uma língua estrangeira, além da consciência 

cultural, se deve promover o desenvolvimento do que designa por “cultural experience”. 

Este autor acredita que 

Learners need to be prepared for experience of the daily rhythm of the foreign 

culture, of the behaviours which are different and those which are the same but have 

a different significance. Such phenomena are verbal and nonverbal, and learners 

need both the skills of accuracy and fluency in the language and the awareness of the 

cultural significance of their utterances.” (Byram, 1989: 145, citado por Hurst, 

2006:244) 

 

Da elaboração de materiais de apoio orientados para as necessidades e interesses 

dos alunos que, ao mesmo tempo, os prepare para a experiência cultural e o 

entendimento integrador do Outro e da sua cultura se falará no ponto seguinte. 
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Capítulo IV – Elaboração de material de apoio 

 

4.1. Objetivos inerentes à compilação/elaboração de material de apoio 

 

 

A necessidade de adequar o material de apoio em uso explica-se com base nos 

fatores que abaixo se explicitam: i) o elevado encargo financeiro para os encarregados 

de educação e a ii) a urgência em encontrar soluções para a taxa de insucesso na 

disciplina de inglês. 

No que se refere ao primeiro ponto interessa esclarecer que a gestão curricular 

da grande maioria dos cursos ministrados nesta escola profissional determina que a 

disciplina de inglês seja distribuída por apenas dois anos letivos, o 10º e o 11º, sendo 

cinco módulos lecionados no primeiro ano e os restantes quatro lecionados no segundo 

ano
11

. Como os manuais escolares para o Ensino Profissional distribuem a totalidade de 

módulos equitativamente por três anos de estudo da língua inglesa (3-3-3), tal facto 

obriga a que os alunos adquiram dois manuais escolares no 10º ano de escolaridade de 

forma a poderem acompanhar a lecionação dos cinco primeiros módulos. A quantidade 

de alunos que não compram manual escolar tem vindo progressivamente a aumentar nos 

últimos anos, tornando impossível gerir a aula e os recursos de forma eficaz. A falta de 

material de trabalho e de estudo tem, decerto, contribuído para a queda de rendimento 

dos alunos. A este propósito veja-se o gráfico representativo do número de módulos em 

atraso das duas turmas envolvidas neste estudo de investigação nos dois últimos anos 

letivos. 

  

                                                           
11

 As escolas profissionais têm autonomia pedagógica de gerir a carga horária global de cada curso no 

sentido de acautelar o seu equilíbrio ao longo dos três anos de formação, de forma a “otimizar a gestão 

modular e a formação em contexto de trabalho.” (Ver anexo 4, p.97 com tabela referente à Matriz dos 

Cursos Profissionais, retirada do Decreto-Lei n.o 74/2004 de 26 de Março a 4/7/2012) 
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Gráfico 8 

Número de módulos em atraso no 10º e 11º anos dos cursos 

mencionados. 

 

 

De notar que esta análise da oscilação do aproveitamento na disciplina de inglês 

nas duas turmas aqui representadas peca pela sua ambiguidade. Na realidade, vários 

outros fatores poderão ter contribuído para a oscilação na linha de aproveitamento dos 

alunos (como fatores afetivos e pessoais). Este gráfico baseia-se apenas nos resultados 

obtidos pelos alunos nos módulos designados, não tendo sido efetuado qualquer outro 

procedimento no sentido de apurar outras condicionantes. O estudo cuidado deste 

processo, além de se referir em grande parte a um período de tempo que pertencia já ao 

passado quando foi definido o objeto desta investigação, ultrapassaria de certo modo os 

objetivos da mesma. É importante ainda relembrar a desigualdade entre os dois 

universos em análise no sentido de não ocasionar interpretações erróneas: embora em 

ambas as turmas o número de alunos tenha decrescido durante os dois anos letivos em 

causa, 2010/2011 e 2011/2012, a turma de Gestão/Contabilidade sempre possuiu um 

maior número de alunos do que a turma de Secretariado. 

Após estas considerações, observe-se de novo o gráfico 8. Pode-se constatar que 

o número de módulos sem aproveitamento é superior nos módulos 1 e 7. Uma possível 

interpretação poderá ser o facto de estes momentos coincidirem com a aquisição dos 

manuais escolares, na medida em que após a aquisição de dois manuais escolares no 10º 
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ano de escolaridade, os alunos voltam a adquirir novo manual escolar no início do 2º 

período escolar, por altura da lecionação do módulo 7. De facto a observação em sala de 

aula permite concluir que cada vez os alunos demoram mais tempo a adquirir os 

manuais escolares, grande parte deles optando por não adquiri-los. Ainda que, em 

alguns casos, esse facto se deva ao desinteresse dos alunos, e à falta de supervisão 

parental que tal permite, em muitos dos casos a não aquisição do manual, pelo que é 

possível comprovar através do contato direto em sala de aula, deve-se a dificuldades 

financeiras. O gráfico seguinte, referente ao número de desempregados registados no 

Centro de Emprego de Vila Nova de Gaia em 2010
12

, é decerto esclarecedor. 

Gráfico 9 

População Desempregada por Freguesia de Vila Nova de Gaia 

 

 

 

Como se pode constatar, das 23 freguesias que constituem o concelho de Vila 

Nova de Gaia, é na freguesia de Mafamude, onde se situa o espaço físico desta 

investigação, que se regista o número mais elevado de desempregados. É nas freguesias 

urbanas de Vila Nova de Gaia, Mafamude e Santa Marinha, que se concentra um maior 

número de população e de serviços. É também nestas freguesias, onde as consequências 

                                                           
12

 Conforme Plano de Desenvolvimento de Gaia (Consultado 09/07/2012 na www: http://www.cm-

gaia.pt/documentos/PDS.pdf) 
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da conjuntura económica atual mais se fazem sentir. Na tabela em anexo (ver p.96) 

pode-se confirmar que Mafamude é a freguesia com a maior taxa de desempregados do 

concelho, de 12%, seguida de Santa Marinha, com 11%. Estes números correspondem a 

3.412 e a 2.979 desempregados inscritos no Centro de Emprego, respetivamente.
13

  

O outro fator determinante para a decisão de compilar/elaborar novo material de 

apoio foi, conforme mencionado acima, a considerável taxa de insucesso na disciplina 

de inglês. A especificidade do sistema de ensino modular que caracteriza o Ensino 

Profissional, pese embora as suas reconhecidas vantagens
14

, oferece alguns 

constrangimentos aos alunos cuja aprovação até ao 9º ano de escolaridade se fazia em 

moldes completamente diferentes. 

Observe-se a taxa de insucesso à disciplina de inglês das turmas envolvidas neste 

projeto, no 9º ano de escolaridade. 

 

Gráfico 10 

Aproveitamento no 9º ano de escolaridade nas turmas mencionadas 

11º Técnico de Gestão/Contabilidade 11º Técnico de Secretariado 

  

Como se pode constatar, em ambos os casos a taxa de insucesso a esta disciplina 

é bastante elevada. Mais concretamente, 40% dos alunos do 11º do Curso Técnico de 

                                                           
13

 Conforme Plano de Desenvolvimento de Gaia (Consultado 09/07/2012 na www: http://www.cm-

gaia.pt/documentos/PDS.pdf) 
14

 Segundo o estudo realizado por Madeira (2006:140) a modalidade de formação profissionalizante 

permite aos alunos com percurso académico irregular reconciliar-se com a escola e reconstruir os seus 

projetos de vida. Para isso contribuem os seguintes fatores: a componente prática do curso (“Ganhei mais 

gosto pelo estudo por ter uma componente prática”), a obtenção de sucesso escolar (“As notas começaram 

a ser melhores, comecei a interessar-me mais; nunca pensei chegar a esta altura e estar a preparar-me para 

ir para a universidade”) e “a relação mais próxima com os professores face à escola formal, de maior 

dimensão e mais impessoal.” 
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Gestão/Contabilidade obtiveram classificações negativas enquanto no 11º do Curso 

Técnico de Secretariado esse número é igual a 50%. 

Segundo as normas do sistema modular a conclusão do curso está dependente da 

obtenção de classificações positivas em todos os módulos de todas as disciplinas. 
15

 

Naturalmente tal não será tarefa fácil para alunos que antes de ingressar no Ensino 

Profissional tenham transitado de ano sempre, ou quase sempre, com classificação 

negativa a língua inglesa. O papel do professor do ensino profissional é, neste ponto, 

criar as condições para que este modelo de ensino seja realmente uma alternativa viável 

ao ensino de vertente mais académica. O investimento na avaliação formativa e o 

acompanhamento personalizado permitem alcançar bons resultados, contudo não são 

suficientes. Tornava-se, pois, necessário tomar outras medidas. Perante a necessidade de 

diminuir o encargo financeiro por parte dos encarregados de educação na aquisição de 

manuais escolares, bem como a de motivar mais os alunos, surgiu a ideia de fazer uma 

remodelação total a nível do material de apoio, atualizando-o e personalizando-o, no 

sentido de o aproximar mais dos seus interesses.  

 

4.2. Avaliação do material de apoio em uso 

 

4.2.1. Considerações gerais 
 

A compilação/elaboração de material de apoio será resultado de um trabalho 

conjunto realizado pelo grupo de inglês da Escola Profissional de Gaia. Após 

intercâmbio de ideias e de materiais de apoio de elaboração própria, procedeu-se à 

divisão de tarefas. Foi atribuído um módulo a cada um dos professores que compõem o 

grupo de inglês da referida escola, de forma a poderem proceder ao seu 

aperfeiçoamento. Por ocasião da aplicação prática deste projeto de investigação ação o 

módulo em lecionação seria o nono, dedicado à comunicação no mundo profissional.  

Até ao momento haviam sido realizados inquéritos no sentido de apurar a 

importância que alunos e professores atribuíam ao ensino de conteúdos socioculturais 

no ensino da língua inglesa. Tendo-se chegado à conclusão que estes eram importantes 

para a aprendizagem significativa da língua meta, e perante a decisão de adaptar o 

                                                           
15

 Ver anexo 5, pp. 98,99 referente ao Regulamento dos Cursos Profissionais 
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material de apoio às necessidades dos alunos, o passo seguinte seria indagar junto dos 

mesmos que análise geral faziam do manual escolar adotado, New Frontiers 3
16

. 

Dos vários pareceres emitidos pelos alunos em relação ao manual escolar, foram 

selecionados os que reuniram maior expressividade: 

“a maioria dos textos são demasiados longos” 

“as imagens deveriam ser mais atuais e alusivas aos temas tratados” 

“gosto dos exercícios de relacionar imagens e palavras, ajuda-me a memorizar” 

“os textos sobre pessoas famosas são interessantes mas alguns já estão desatualizados” 

“os testes de progressão são muito úteis para averiguarmos as nossas dificuldades” 

“a gramática é muito aborrecida, repetem-se os conteúdos várias vezes” 

 

De acordo com os alunos, uma grande quantidade de imagens e textos ao longo 

do manual careciam de atualidade, transparecendo também um certo desajuste entre 

conteúdos e imagens, estas, por vezes, meramente decorativas. O reparo em relação à 

extensão dos textos foi bastante recorrente, bem como o facto de os conteúdos 

gramaticais serem aborrecidos. Como aspetos positivos, foram realçados os exercícios 

de correspondência imagens-vocabulário que figuram no apartado dedicado à 

exercitação extra (caderno de exercícios), por estimularem a memorização e, 

finalmente, foi expressa a utilidade dos testes de progressão que terminam cada módulo, 

no sentido de afiançar a compreensão dos conteúdos lecionados. 

  

                                                           
16

 GONÇALVES, M. E ( 2009). New Frontiers 3. Linguistic Revision by David Davis. Porto: Areal 

Editores. 
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4.2.2. Macro análise do manual adotado 
 

Procedeu-se, de seguida, a uma análise mais cuidada do manual escolar 

supracitado, de forma a averiguar a confirmação dos dados apresentados pelos alunos. 

A falta de unanimidade dos vários autores consultados quanto aos critérios de 

avaliação de um manual escolar tornou difícil a sua escolha. “It is clear that coursebook 

assessment is fundamentally a subjective, rule-of-thumb activity, and that no neat 

formula, grid, or system will ever provide a definitive yardstick”. (Sheldon, 1998:245). 

A análise que se segue teve em consideração os pareceres de Sheldon (1998), Arikan 

(2005), Hurst (2008), Sousa e Hurst (2010) e foi realizada em duas fases. 

Numa primeira fase, o manual foi analisado segundo uma série de critérios de 

avaliação propostos por Sheldon (1998) de forma a dar a conhecer os traços gerais deste 

manual.  

Tabela 1 - Avaliação de manuais escolares (baseada em Sheldon, 1998:242-245) 

Factor Ask yourself Rating 

User definition “Is there a clear specification of the target age range, 

culture, assumed background, probable learning 

preferences, and educational expectations?” 

* 

Layout/graphics “Are the artwork and typefaces functional, colourful, 

and appealing?” 
*** 

Accessibility “Are there indexes, vocabulary lists, section headings, 

and other methods of signposting the content that allow 

the student to use the material easily, especially for 

revision or self-study purposes?” 

*** 

Linkage “Do the units and exercises connect in terms of theme, 

situation, topic, pattern of skill development, or 

grammatical/lexical ‘progression’?” 

** 

Selection/grading “Is the linguistic inventory presented appropriate for 

your purposes, bearing in mind the L1 background(s) of 

your learners?” 

** 

Appropriacy “Is the material substantial enough or interesting 

enough to hold the attention of learners?” 
*** 

Authenticity “Do the tasks exploit language in a communicative or 

‘real-world’ way?” 
* 

Sufficiency “Is the book complete enough to stand on its own, or 

must the teacher produce a lot of ancillary bridging 

material to make it workable?” 

** 

Cultural bias “Are different and appropriate religious and social 

environments catered for, both in terms of the 

topics/situations presented and of those left out?” 

** 
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Educational validity “Does the textbook take account of, and seem to be in 

tune with, broader educational concerns (e.g. the nature 

and role of learning skills, concept development in 

younger learners, the function of ‘knowledge of the 

world’…)?” 

** 

Stimulus/practice/revision “Is the course material interactive, and are there 

sufficient opportunities for the learner to use his or her 

English so that effective consolidation takes place?” 

** 

Guidance “Are the teacher’s notes useful and explicit? 

Is there advice about how to supplement the 

coursebook, or to present the lessons in different 

ways?” 

* 

Overall value for money “… is the coursebook cost-effective, easy to use, and 

successful in your teaching situation, in terms of time, 

labour, and money?” 

* 

Note: ASSESSMENT (* Poor ** Fair *** Good **** Excellent) 

Esta primeira análise permite concluir que os aspetos negativos deste manual 

ultrapassam largamente os seus aspetos positivos. De facto, o seu uso em sala de aula 

permite comprovar o seguinte: os alunos consideram-no colorido e apelativo; verifica-se 

que o manuseiam facilmente devido à forma como está organizado – as suas secções 

estão bem diferenciadas e a prática extra no fim de cada unidade modular, bem como o 

glossário na parte final do manual, promovem a autonomia na revisão/consolidação de 

conhecimentos. De igual modo se confirma que reagem favoravelmente à maioria dos 

temas tratados. Não existe, no entanto, uma descrição clara do perfil do aluno no sentido 

de assistir o professor na interpretação e maximização do material de apoio 

disponibilizado. O Livro do professor limita-se a fornecer as respostas aos exercícios 

realizados, não oferecendo sugestões para material suplementar adequado ao 

background, potenciais tipos de aprendizagem e expetativas dos aprendentes. De 

destacar ainda o uso exclusivo de textos escritos adaptados, facto que, segundo Peacock 

(1997:144), condiciona a aprendizagem e a torna artificial:  

Many writers [Allwright, 1979:179; Freeman and Holden, 1986:67; Little and 

Singleton, 1991:124, among others] claim that authentic materials motivate 

learners because they are intrinsically more interesting or stimulating than artificial 

or non-authentic materials (by which I mean materials produced specifically for 

language learners, e.g. exercises found in coursebooks and supplementary 

materials) 
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A autenticidade surge apenas em alguns textos orais, principalmente em 

canções, o que pouco acrescenta à perceção do real, do imprevisto, do incómodo. Este 

manual não faz, assim, qualquer referência à pobreza, ao desemprego, à doença, à 

discriminação, à violência ou qualquer outro tema criador do sofrimento humano. 

Numa segunda fase, reanalisa-se o referido manual de acordo com os seguintes 

fatores: a forma como está organizado, as características dos textos que servem de input 

à aprendizagem, a metodologia para o ensino da gramática, o papel da imagética e até 

que ponto os conteúdos socioculturais são explorados. 

Verifiquemos com mais detalhe cada um destes fatores: 

a) Organização 

O manual New Frontiers 3 (Gonçalves, 2009) é o terceiro de um conjunto de 

manuais concebidos para os alunos dos Cursos Profissionais de Nível Secundário. É 

composto pelos módulos 7, 8 e 9, dedicados aos Jovens e o Consumismo, ao Mundo do 

Trabalho e à Comunicação no Mundo Profissional, respetivamente. Inclui, ainda, o 

Livro do Professor e um CD de suporte às atividades que apresenta. O Livro do 

Professor faz menção aos objetivos de aprendizagem de cada módulo, reúne as soluções 

aos exercícios propostos e apresenta um teste de avaliação de conhecimentos. Na sua 

nota introdutória, a autora refere a necessidade de adaptar as sugestões de trabalho 

apresentadas, tendo em consideração as dificuldades diagnosticadas e o ritmo de 

aprendizagem dos alunos. 

Cada um dos módulos que constituem este manual divide-se nas seguintes 

secções: i) a secção Start Up que faz a introdução a cada subtema e cujo objetivo 

principal é ativar os conhecimentos prévios dos alunos; ii) a secção Read or Listen que 

oferece o input para os exercícios de expressão escrita ou auditiva que se lhe sucedem; 

iii) a secção Grammar/Vocabulary para estudo e/ou prática dos conteúdos gramaticais e 

enriquecimento vocabular; iv) a secção Writing/Discussion, cujo objetivo é a 

consolidação de conteúdos. As instruções são claras e fáceis de seguir. No início de 

cada módulo, são expostos os respetivos objetivos de aprendizagem e na parte final o 

aluno tem à sua disposição uma secção de autoavaliação que o convida a refletir sobre 

as coisas importantes que aprendeu, quais as estruturas gramaticais que requerem mais 
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estudo da sua parte e que estratégias ele, enquanto aluno, poderia usar no sentido de 

melhorar a sua aprendizagem do inglês. 

O Livro de Exercícios está incluído no manual numa secção separada situada no 

fim de cada módulo e distingue-se facilmente das restantes pela cor diferente das suas 

páginas. Aí os alunos podem aprofundar os seus conhecimentos gramaticais e 

vocabulares através de diferentes tipos de exercícios (como gap filling, text completion, 

quizzes, crosswords, word order, rephrasing). 

 

b) Textos escritos/orais 

A maioria dos textos são resumidos e/ou adaptados ao nível do aluno. O registo 

de linguagem usado é, preferencialmente, o registo informal. Excetua-se o módulo 8, 

altura em que, no contexto da interpretação e produção de textos formais (cartas de 

candidatura a emprego, carta de recomendação, entre outros) o aluno toma contacto com 

linguagem de natureza mais formal. 

Os textos escolhidos são variados, desde textos publicitários, páginas da internet, 

curriculum vitae, cartas de candidatura e de recomendação, correio eletrónico, 

entrevistas de emprego a folhetos informativos. A parte final do livro dedica-se a um 

projeto de leitura, The landlady, da autoria de Roald Dahl, apresentando interessantes 

atividades de exploração de conteúdos antes, durante e depois da leitura. 

Os exercícios estão organizados e sequenciados de acordo com o seu grau de 

dificuldade. A busca de sinónimos nos textos, por exemplo, antecede as questões sobre 

os mesmos, tal como os exercícios de produção escrita/oral são precedidos pela 

exposição e prática do vocabulário/funções mais adequadas aos objetivos dos mesmos. 

Disponibilizam-se caixas de vocabulário com recurso à tradução dos termos que se 

consideram de mais difícil compreensão por parte dos alunos. 

Este manual integra as competências de compreensão e expressão escrita e 

auditiva de forma satisfatória. Aos alunos é oferecida a oportunidade de ler e analisar 

diferentes tipos de textos, ouvir canções e outros textos orais, discutir e argumentar 

contra e favor, especular, dar opinião sobre diferentes temas e simular situações reais 

em sala de aula. São ainda convidados a conceber slogans publicitários e elaborar o seu 
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currículo vitae em língua inglesa, bem como a escrever artigos de jornal, cartas de 

candidatura a um emprego e cartas de recomendação, entre outros textos. 

Pode-se considerar razoável a relação entre o input, a gramática e as atividades 

de produção/consolidação.  

Os subtemas escolhidos nem sempre são os mais adaptados aos conteúdos dos 

módulos, como se verá com mais pormenor, ao proceder-se à análise do módulo nove, 

ainda neste capítulo.  

 

c) Gramática 

 

Neste manual, a metodologia mais usada para transmissão de conteúdos 

gramaticais é a abordagem dedutiva. Os alunos não têm que realizar qualquer esforço 

para descobrir as regras inerentes aos processos da linguagem. Estas são-lhe 

apresentadas de forma clara, antes da devida exercitação. (ver anexo 7, p. 101)  

 

d) O papel das imagens 

 

Não há dúvida que uma apresentação gráfica bem organizada e colorida capta 

mais a atenção dos alunos do que uma apresentação gráfica caótica e monocromática, o 

que se poderá explicar, segundo Hill (2003:177), pelo contato diário dos aprendentes 

com o estímulo visual: “they are used to being surrounded by visual images in all areas 

of everyday life”. 

De facto, as imagens são de extrema importância para a composição de um 

manual escolar. Não apenas porque o tornam mais apelativo e motivador mas porque, 

simultaneamente, transmitem significado. 

 

It is true that “students do not only learn by words” and that the “use of visual 

materials in foreign language coursebooks, to make learning the target language 

easier and socio-cultural background of the culture more understandable, is 

becoming important in an increasing way” (Genç, 2004, citado em Arikan, 

2005:29). 

 

No entanto, nem todas as imagens que ilustram os manuais escolares transmitem 

informações sobre os aspetos socioculturais da língua meta. Na perceção de Bell & 
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Gower, 1998; Goldstein, 2008; Hill, 2003; Prowse, 1998; Romney & Bell, 2011 e 

Viney, 2006 (citados por Romney, 2012:392): “…many images used in ELT course 

books do not seem to have a learning purpose but are simply a decorative 

afterthought…”. Hill (2003:177) levou a cabo o primeiro estudo com o objetivo de 

aferir a função das imagens representadas nos manuais escolares e concluiu que, em 

dois dos manuais analisados, apenas 45% das imagens aí apresentadas possuía uma 

função educativa. Por sua vez, em 55% dos casos, a imagem desempenhava um papel 

meramente ornamentativo. Romney (2012) desenvolveu estudo similar com base na 

tipologia de Levin (1981) que atribuiu oito funções à imagem no contexto educacional: 

(1) decoração, (2) remuneração, (3) motivação, (4) reiteração, (5) representação, (6) 

organização, (7) interpretação e (8) transformação
17

. Concentrando a sua análise nas 

funções didáticas da imagem referidas na lista anterior (mais concretamente funções nº 

4, ,5, 6, ,7 e 8), Romney (2012) chegou à seguinte conclusão: 

Contrary to the previous work of Hill (2003) and Romney and Bell (2012), 82% of 

the images in the course books surveyed in this study fulfilled at least one of the 

learning functions proposed by Levin (1981) and therefore are more than just 

decorative…. (p.395) 

 

Na interpretação de dados referente ao estudo supracitado, Romney (2012:396) 

explica que o facto de não ter distinguido imagens passivas de imagens ativas, terá 

influenciado os resultados:  

 

If the current study had made this distinction, then it is possible that a large 

number of images classified as having a learning function would have instead 

been classified as decorative, i.e., not having a learning function, and the 

results would be similar to the previous studies of Hill (2003) and Romney 

and Bell (2012). 

 

O poder da imagem no manual escolar não deve ser negligenciado. De forma 

implícita, ou explícita, as imagens capturam e espelham a cultura da língua meta. A sua 

escolha deve, por esse motivo, ser criteriosa no sentido de evitar que transmitam ou 
                                                           
17

 Explicitação das funções que Levin (1981, citado por Romney, 2012:393) atribui às imagens: 1.) 

Aumentar a atratividadade do material, 2) aumentar as vendas do manual; 3) aumentar o interesse do 

aluno; 4) reiterar a mensagem transmitida pelo texto; 5) tornar a mensagem mais concreta: 6) organizar a 

informação; 7) clarificar conceitos ou ideias ou mais; 8) estimular a memória. 
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fortaleçam estereótipos sociais, económicos e raciais. No caso deste manual, em 

particular, as imagens têm uma função essencialmente decorativa. São esporádicos os 

casos em que as imagens são parte integrante dos exercícios/atividades, contribuindo 

ativamente para a sua elaboração/concretização. Quando esse é o caso, tratam-se, 

essencialmente, de exercícios de correspondência entre imagens e vocabulário, como se 

pode comprovar nos anexos 8 e 9 (ver pp.102-103). O que permite concluir que, tal 

como no estudo de Hill (2003:181), a análise das imagens deste manual “has shown that 

a majority of pictures are used only for decorative purposes and that those used for 

language purposes tend to concentrate on low-level language skills related to language 

manipulation.”  

Na opinião de Arikan (2005:29), além das palavras, as imagens podem veicular 

significado: “Age, social class, and gender, as represented in coursebooks are studied 

because teachers and students are exposed to many words and images effecting their 

knowledge, perceptions and world views.” No sentido de perceber de que forma os 

fatores idade, género, estatuto social/ocupação e origem étnica são representados no 

manual em questão, as imagens foram catalogadas e registadas em tabela, como se pode 

observar. 

 

Tabela 2 

 

Relação de imagens ao longo do manual escolar New Frontiers 3 

Homens 62 

Mulheres 118 

Pessoas até aos 35 anos 172 

Pessoas dos 36 aos 59 anos de idade  5 

Pessoas com mais de 60 anos 3 

Ocupações 63 estudantes 

6 modelos 

28 desportistas 

12 cantores/atores 

10 empregados de escritório 

2 rececionistas 

8 investigadores 
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1 hospedeira de bordo 

1 barman 

1 fotógrafa 

1 empregado de mesa 

1 vendedora 

2 pintores (construção civil) 

1 barbeiro 

1 operador de caixa 

1 empregados de balcão 

1 fisioterapeuta 

1 mecânico de fórmula 1 

1 eletricista 

3 técnicos de informática 

35 com ocupação indefinida* 

Estatuto social classe média 

classe média-alta 

Etnias 162 ocidentais 

10 asiáticos 

8 africanos 

*Em algumas imagens não existe qualquer evidência da ocupação das pessoas representadas. 

 

Este registo evidencia grandes desigualdades no que diz respeito à representação 

dos parâmetros em análise: género, idade, ocupação, estatuto social e origem étnica. 

Atente-se em primeiro lugar à discrepância numérica entre as imagens que ilustram o 

género feminino e as que ilustram o género masculino. Com efeito, 66% das imagens 

representam a figura feminina, enquanto 34% representam a figura masculina (ver 

gráfico 11, p.52). 
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Gráfico 11 

Relação de imagens por género 

 

  

No que diz respeito às idades representadas nas imagens, e como se pode 

confirmar no gráfico abaixo, a maior parte das pessoas retratadas são jovens, com 

idades inferiores a 35 anos (86%). As pessoas menos jovens, por sua vez, têm pouca 

representatividade, 12% das imagens mostram indivíduos dos 36 aos 59 anos de idade, 

enquanto 2% mostram pessoas com mais de 60 anos. 

 

Gráfico 12 

Idade das pessoas representadas nas imagens 

 

 

Relativamente ao binómio ocupação-estatuto social, à exceção de algumas 

celebridades (nomeadamente modelos, atores, cantores e desportistas) a maior parte das 

imagens retrata a classe média/média-alta. Verifica-se uma clara distinção entre os 

34% 

66% 

Homens 

Mulheres 

86% 

12% 
2% 

Pessoas até aos 35 anos 

Pessoas dos 36 aos 59 anos de idade 

Pessoas com mais de 60 anos 
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empregos tradicionalmente associados à mulher (rececionista, hospedeira) e os 

associados à figura masculina (barbeiro, mecânico, eletricista). 

Finalmente, no que se refere à representação de diferentes etnias, embora se 

apresentem algumas imagens de asiáticos e africanos o desequilíbrio entre a 

representação do povo ocidental e os povos de outras etnias é evidente. Observe-se o 

gráfico seguinte, para confirmação. 

 

Gráfico 13 

Origem étnica evidenciada nas imagens 

 

 

 

 

Como se pode depreender da análise deste gráfico, 90% das pessoas 

representadas têm traços ocidentais, e apenas uma minoria apresenta traços diferentes 

desses. De facto, ao longo de todo o manual escolar apenas 10% das pessoas 

representadas são originárias de outra etnia, sendo 6% de origem asiática e 4% de 

origem africana. 

Não existe qualquer registo de famílias desestruturadas, pobreza ou deficiência 

física/mental. O desemprego atual nem sequer é abordado, o que teria toda a 

pertinência, tendo em conta que o tema do módulo 8 é o Mundo do Trabalho.  

Tendo todos estes fatores em consideração, pode-se concluir que este manual, 

não contribui de forma significativa para a literacia visual dos aprendentes de línguas 

estrangeiras. 

 

90% 

6% 
4% 

Ocidentais Asiáticos 
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4.2.3. Microanálise- Módulo 9 

 

No que se refere ao módulo 9, em particular, os alunos consideraram-no pouco 

apelativo, na medida em que o teor dos seus conteúdos em muito se assemelhava ao 

módulo anterior dedicado ao mundo do trabalho. Reiteraram, ainda, o caráter 

desinteressante dos exercícios de gramática. 

Novamente se tornava necessária uma análise mais atenta no sentido de 

catalogar as suas falhas e definir diretrizes para a busca e seleção de material 

suplementar adequado. 

Analisemos, em primeiro lugar, a representatividade das imagens no que se 

refere a idade, género e estatuto social:  

Gráfico 14  

Imagens segundo a idade representada Imagens segundo o género representado 

  

 

No que se refere à representação de faixas etárias diferentes, pode-se constatar 

no gráfico 14, que, de uma forma geral, transparece o mesmo desequilíbrio que 

caracteriza o manual escolar em que se integra. Assim, 67% das imagens ilustram 

pessoas com menos de 35 anos, 21% apresenta pessoas dos 36 aos 59 anos e, 

novamente, com menor representatividade encontram-se as pessoas com mais de 60 

anos, numa percentagem de 12%. Neste módulo a discrepância entre a percentagem de 

mulheres e homens representados nas imagens não é tão acentuada como a referida e 

comprovada na totalidade dos módulos que compõem este manual. Tendo em conta que 

67% 

21% 

12% 

Idade inferior a 35 anos 

Dos 36 aos 59 

Idade superior a 60 anos 

48% 
52% 

Homens Mulheres 
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as mulheres surgem em 52% das imagens e os homens em 48%, a diferença é de apenas 

4 pontos percentuais. Apesar de mais equiparadas em número, estas imagens 

continuam, contudo, a transmitir ideias estereotipadas do papel do homem e da mulher 

na sociedade. Refiram-se, como exemplos, a empregada doméstica (p.180), a mulher 

que compra roupa para a sua filha (p.180) e o homem que pinta a parede enquanto a 

mulher segura na lata de tinta (p.186). 

A classe social mais representada é a classe média/ média-alta, não havendo 

qualquer alusão a classes mais desfavorecidas. 

Na nota introdutória do Livro do Professor, a autora deste manual escolar, 

Gonçalves (2009), refere-se, desta forma, à estrutura do mesmo: 

 

Cada módulo contempla, de forma integrada, as três componentes programáticas: 

Interpretação e produção de texto, Dimensão sociocultural e Língua Inglesa. (…) Em 

conformidade com as recomendações do programa, selecionaram-se textos simples e variados 

que vão aumentando de complexidade. (…) Criam-se, igualmente, situações de aprendizagem 

que facilitam o desenvolvimento das quatro macrocapacidades. “ 

 

Observemos o encadeamento deste módulo, no sentido de perceber como se 

interligam as três componentes programáticas supracitadas: este módulo, subordinado 

ao tema da comunicação no mundo profissional, é composto por dois subtemas, a 

internacionalização do mundo profissional e as alterações verificadas nos meios de 

comunicação. Cada um destes subtemas é explorado através de atividades de 

compreensão escrita e auditiva e a consolidação dos conteúdos é realizada através de 

exercícios de produção escrita e/ou oral. Analisemos agora a exploração de cada um 

destes subtemas: 

a) Internacionalização do mundo profissional 

A atividade inicial, de motivação e ativação de conhecimentos prévios, é 

realizada aos pares, com recurso à observação e análise de imagens. A partir destas os 

alunos deverão fazer uma lista dos usos da língua inglesa. Após correção do exercício 

os alunos deverão concluir que se recorre ao uso da língua inglesa nos mais variados 

domínios (publicações científicas, tecnologia, comércio internacional, publicidade, 
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viagens, filmes e música, entre outros) e que esta é usada a nível internacional. Tendo 

em conta a abrangência do uso da língua inglesa, as imagens fornecidas pecam por se 

centrarem exclusivamente no mundo artístico e nas viagens internacionais (anexo 10, p. 

100). Neste ponto seria necessário o acréscimo de mais e mais diversificadas imagens 

no sentido de estimular a participação dos alunos. 

As atividades exploratórias seguintes, de compreensão leitora e auditiva, 

centram-se na comunicação no mundo do trabalho e fazem referência à documentação 

comercial (como faturas e contratos de trabalho); correio eletrónico, viagens, reuniões e 

telefonemas de negócios. A referência a viagens de negócios é aproveitada para 

introduzir, de forma lúdica, o tópico da alimentação (anexo 12, p. 106). Discutem-se 

gostos alimentares, conhece-se com mais pormenor o trabalho de um chefe de mesa sul-

africano em Londres, aprende-se a reservar uma mesa e a fazer os pedidos de comida 

num restaurante e analisa-se uma ementa (o único exercício que se pede é a organização 

dos pratos de acordo com a sua categoria – entradas, pratos principais e sobremesas, não 

existindo qualquer informação adicional no Livro do Professor sobre qualquer um dos 

pratos mencionados). Este tópico, excelente oportunidade para promover a desejada 

dimensão sociocultural, poderia, no entanto, ser explorado de forma a introduzir mais 

informação sobre os hábitos alimentícios dos ingleses. Neste contexto, a única 

informação sobejamente conhecida pela maioria dos alunos referir-se-á, provavelmente, 

ao pequeno-almoço britânico tradicional, refeição com a qual os ingleses, no seu 

imaginário, iniciarão todos os seus dias. Uma sugestão de melhoramento seria elaborar 

uma atividade intercultural, na qual se comparassem os hábitos alimentícios dos 

ingleses e dos portugueses e a forma como tratam de negócios à volta de uma mesa de 

restaurante.  

Os conteúdos gramaticais explorados no âmbito deste subtema são: as orações 

relativas, a distinção entre present perfect continuous/past perfet continuous e o 

discurso indireto de perguntas, pedidos e ordens. Verifica-se o cuidado de 

contextualização dos conteúdos. O discurso indireto, por exemplo, surge após um 

diálogo que reproduz a entrada num hotel com o objetivo de participar numa exposição 

de trabalhos. Após apresentação dedutiva do conteúdo em questão, ao aluno é pedido 

que reescreva algumas frases colocando as regras transmitidas em prática. Constata-se 

ainda que o grau de dificuldade dos exercícios é gradativo, do mais simples para o mais 

complexo. 
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b) Alterações verificadas nos meios de comunicação 

As atividades de compreensão escrita/auditiva que compõem a segunda parte 

deste módulo têm como objetivo, em primeiro lugar, proporcionar aos alunos os meios 

para que reflitam sobre as mudanças que a evolução da tecnologia provocou a nível dos 

meios de comunicação e, em segunda instância, analisar o mundo do trabalho à luz 

dessas alterações. Após os textos escritos/orais que servem de input a essa reflexão, os 

alunos são convidados a registar os feitos positivos e negativos que as novas tecnologias 

podem ter sobre a forma de fazer negócios. Tal como em anos anteriores, a atividade 

que mais motivou os alunos foi a que respeita ao uso de abreviaturas no envio de 

mensagens de texto pois prende-se com os seus interesses. Após compararem as 

abreviaturas que usavam na sua própria língua, os alunos tomaram contacto com as 

abreviaturas usadas, no mesmo contexto, em língua inglesa (ver anexo 11, p. 105). A 

sua participação foi espontânea e a aprendizagem significativa. O seu sucesso junto dos 

alunos é uma evidência de que esta atividade deve fazer parte da compilação de material 

de apoio. 

Do conjunto de atividades apresentadas existe uma, contudo, que não mostra 

qualquer relação com o subtema em questão. Trata-se de uma atividade que promove a 

expressão oral e que, após o tratamento das abreviaturas nas mensagens de texto, 

convida os alunos a escolher a imagem que melhor ilustra a seu conceito de lar, e a 

explicar porquê (ver anexo 10, p.104). 

Nesta segunda parte do módulo, os conteúdos gramaticais (multi-part verb to 

come, infinitive with/without to, get something done) surgem de forma 

descontextualizada, sem qualquer ligação às atividades/conteúdos que os precedem. 

(anexo 7, p. 101) 

Em nenhum momento se pretende com esta análise concluir que o manual 

deveria ser substituído inteiramente por material de apoio elaborado pelo professor. 

Quando bem estruturado, “a course book provides the teacher with a clear and coherent 

syllabus, which allows for systematic and well-balanced work of the four main skills, 

serving, therefore, as a kind of a route map (Sousa e Hurst, 2011:22). Os mesmos 

autores atribuem ao manual escolar outras qualidades, quer do ponto de vista do 

professor, quer do ponto de vista do aluno. 
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Assim, o professor tem acesso a um conjunto de atividades elaboradas por 

pessoas especializadas, organizadas à luz de práticas metodológicas atuais. Minimiza 

ainda o tempo de preparação de aulas e o custo acrescido que o recurso a cópias 

representa. Não oferece segurança apenas ao professor mas também ao aluno, ao 

assessorar o seu trabalho autodidata, aumentando, desta forma, a sua autonomia como 

aprendente de línguas. O manual escolar é, finalmente, “a good source of checking and 

revising material and of reliable information on (inter)cultural aspects” (Harmer: 

2001:304-307, citado por Sousa e Hurst, 2011:22) 

Após a análise das diversas atividades distribuídas ao longo do módulo, foi 

possível escolher aquelas que por motivadoras e/ou pertinentes seriam incluídas no 

novo material de apoio e aquelas que, por não irem ao encontro dos interesses dos 

alunos, seriam substituídas. As atividades de exploração gramatical, apresentadas com 

recurso exclusivo ao método dedutivo, eram todas controladas, não dando liberdade ao 

aluno na construção do seu conhecimento. Na reestruturação do material de apoio, a 

prioridade seria apresentá-las de forma contextualizada para lhes conceder significado e 

coerência. Ao mesmo tempo seriam usados métodos indutivos, e exercícios livres do 

controlo do professor no sentido de estimular o raciocínio dos alunos.  

 

4.3. Princípios para a elaboração de material de apoio eficaz 

 

… we can say that if a foreign language teacher wants to achieve good results in 

his/her classroom, s/he should respect his/her learners and give them enough 

space for creativity and independence, and be creative and flexible as a teacher 

too. Then their common work, cooperation and efforts will result in final success. 

(Tandlichová, 2003:145/6) 

 

O primeiro passo do processo de compilação/elaboração de material de apoio foi 

interrogar os alunos em relação ao tipo de atividades que preferiam e se pensavam ser 

pertinente a exploração de conteúdos socioculturais na aprendizagem de uma língua 

estrangeira. As respostas ao questionário realizado para esse efeito serão objeto de 

análise no Capítulo VI deste relatório. 
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O passo seguinte foi estabelecer alguns critérios que orientassem a 

compilação/elaboração desse material de apoio. Dos princípios sugeridos por 

Tomlinson (2010) para o desenvolvimento de materiais eficazes, foram selecionados os 

seguintes: 

- os aprendentes de uma língua estrangeira devem ser expostos a um input rico, 

significativo e abrangente da linguagem em uso; 

- os aprendentes necessitam de participar em atividades comunicativas que lhes 

proporcione a oportunidade de usar a língua em contexto real;  

- deve ser estimulado o raciocínio dos alunos, tendo em consideração que os 

recursos mentais usados na aquisição da língua mãe são os mesmos;  

- os aprendentes devem ter uma atitude positiva em relação ao processo de 

ensino-aprendizagem da língua estrangeira (pp.86-94) 

 

Tendo em consideração estes princípios foi compilado/elaborado material 

suplementar para a lecionação do módulo 9. O objetivo principal seria colmatar as 

falhas detetadas no manual de apoio em uso, proporcionando aos alunos a possibilidade 

de usufruir do contacto com material numa perspetiva de trabalho indutivo e 

colaborativo. A aplicação de algum desse material e de algumas dessas atividades será 

abordada no capítulo seguinte.  
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Capítulo V – Desenvolvimento do projeto de investigação-ação 

 

5.1. Considerações gerais 

 

As duas turmas envolvidas no presente estudo, o 11º Técnico de 

Gestão/Contabilidade e o 11º Técnico de Secretariado, tiveram diferente participação no 

desenvolvimento deste projeto de investigação-ação. Ambas participaram na fase de 

diagnóstico, facto que permitiu auscultar a opinião de 28 alunos no que respeita aos seus 

interesses e necessidades de aprendizagem. No entanto somente uma destas turmas, o 

11º Técnico de Secretariado participou ativamente no desenvolvimento deste projeto de 

investigação-ação. A distribuição horária da disciplina de inglês ao longo do ano letivo 

não foi similar nas duas turmas em questão, tendo a turma do 11º Técnico de 

Gestão/Contabilidade terminado o número de horas previsto para a disciplina antes da 

aplicação efetiva deste projeto. 

 

5.2. Recolha de dados 

 

Conforme referido no Capítulo II, na fase de diagnóstico foram realizados dois 

questionários, um questionário aos professores de língua estrangeira da escola onde se 

desenvolveu o presente estudo e um questionário aos alunos das duas turmas que nele 

participaram, no sentido de aferir da importância que estes atribuíam ao ensino-

aprendizagem de conteúdos socioculturais em língua estrangeira. Tendo surgido a 

necessidade de compilar/elaborar material suplementar em língua inglesa, esta seria a 

oportunidade ideal para desenvolver as competências socioculturais e interculturais dos 

aprendentes desse idioma. Esperava-se dessa forma promover uma atitude mais positiva 

em relação à cultura e língua inglesas que se refletisse na diminuição de classificações 

negativas a essa disciplina. As questões relativas à importância da componente 

sociocultural foram já devidamente analisadas nos pontos 2.3.1. e 2.3.2., altura em que, 

além do questionário realizado aos professores se analisou, também a pergunta 7 do 

questionário aos alunos. A totalidade dos inquiridos reconheceu a importância da 

abordagem dos conteúdos socioculturais em língua estrangeira.  
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Nova recolha de dados viria a ser efetuada na turma do 11º Técnico de 

Secretariado após realização de atividades diversas no sentido de comprovar a eficácia 

do material suplementar compilado/elaborado. Da sua análise e interpretação se tratará 

no capítulo seguinte. 

 

5.3. Aplicação 

 

A aplicação prática deste projeto desenvolveu-se em duas fases distintas.  

Numa primeira fase, as alunas do 11º Técnico de Secretariado foram convidadas 

a escolher as atividades contempladas no manual adotado que melhor poderiam 

contribuir para o conhecimento da cultura da língua meta. Para esse fim as alunas 

escolheram as atividades que se encontram em anexo (ver anexos 11-13, pp. 105-107). 

Foi-lhes dada a possibilidade de complementarem a informação obtida durante a 

realização dessas atividades com o recurso à Internet, em sala de aula. Após a realização 

de todas as atividades, as alunas foram questionadas sobre os conteúdos socioculturais 

que tinham emergido desse trabalho e sobre se os novos conhecimentos tinham alterado 

a opinião que haviam manifestado no inquérito inicial em relação à imagem que tinham 

dos ingleses. Deste facto se tratará no capítulo VI, dedicado à análise e interpretação de 

dados. 

A segunda fase de aplicação deste projeto decorreu durante duas aulas de 90 

minutos, descritas de forma breve nos parágrafos seguintes.  

Na primeira aula, a turma foi dividida em dois grupos de trabalho de 5 elementos 

no sentido de se compararem resultados e reações perante as diversas atividades 

propostas. No início da aula foi distribuído a um dos grupos um conjunto de imagens 

referentes a Inglaterra (ver anexo 14, p. 108) e, ao outro, um conjunto de fotografias e 

postais referentes ao mesmo país, propriedade da professora. Após 5 minutos de 

observação e discussão, os conjuntos de imagens trocaram de grupo, repetindo-se a 

atividade de ativação de conhecimentos. Embora o conjunto de postais e fotografias da 

professora tivesse transmitido menos informação do que o conjunto de imagens 

selecionado da internet, o primeiro obteve mais sucesso no despertar de curiosidade em 

relação aos costumes e rotinas dos ingleses. Este tipo de material suplementar possui 
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grandes potencialidades, como ficou provado. Foi o elegido pela totalidade das alunas 

como atividade motivadora. 

No sentido de contextualizar os conteúdos socioculturais subjacentes aos 

exercícios que iriam realizar durante a aula, foi-lhes pedido que refletissem sobre de que 

forma os mal-entendidos resultantes da ignorância cultural poderiam determinar o 

sucesso, ou insucesso, de uma transação internacional. Ao que as alunas responderam 

que o conhecimento da cultura do Outro era essencial para a comunicação no mundo 

profissional. De seguida, as alunas realizaram várias atividades (de compreensão 

auditiva/leitora e expressão oral e escrita) no sentido de compreenderem melhor o 

conceito do estereótipo (ver anexos 15 e 16, pp. 109 e 110). Foi-lhes, por exemplo 

pedido que, aos pares, discutissem a veracidade de uma série de afirmações (veja-se 

como exemplos: “The Japanese don´t blow their noses in public”, “The Italians have 

dark hair and dark eyes” e “The British expect foreigners to speak English”). Após 

registo das várias imagens estereotipadas dos ingleses, as alunas tiveram a oportunidade 

de, em grupo e mediante o recurso às novas tecnologias, obter mais informação sobre 

algumas dessas ideias preconcebidas (como seja, o facto de só comerem peixe com 

batatas fritas, andarem sempre de gabardina e guarda-chuva). A cada grupo coube a 

análise de diferentes imagens estereotipadas, pelo que, terminado o tempo atribuído 

para essa tarefa, cada grupo partilhou as suas conclusões. Dada a importância da 

experimentação cultural em sala de aula, foi-lhes pedida a participação num jogo que 

lhes possibilitaria entender melhor qual é a sensação de ser alvo de uma imagem 

estereotipada (ver descrição do jogo no anexo 15, p. 109). Antes do fim da aula, as 

alunas escreveram um pequeno texto descrevendo essa experiência. 

A segunda aula inicia-se com a descrição e comentário referentes a uma imagem 

caricaturada do cérebro de um inglês no sentido de ativar os conhecimentos prévios e 

confirmar a aquisição de conhecimentos na aula anterior. De seguida, as alunas ouviram 

a canção An Englishman in New York de Sting, fizeram o exercício de compreensão 

correspondente (preenchimento de espaços) e discutiram qual deveria ser a postura num 

país estrangeiro: o distanciamento em relação à cultura do Outro no sentido de preservar 

a sua cultura ou a aculturação de forma a garantir a integração? Como passo seguinte as 

alunas visionaram um excerto do filme “Bend It Like Beckham”, uma produção de 2002 

dirigida por Guringer Chadha, que conta a história de uma adolescente indiana cujo 

fascínio pelo futebol é travado pela família em nome dos costumes e tradições indianos. 
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Após o contraste entre os costumes dos ingleses e dos indianos, as alunas 

realizaram uma atividade em grupo (dois grupos de três elementos e um grupo de quatro 

elementos) na qual foram confrontadas com vários mal-entendidos ocasionados pelo 

desconhecimento de como ingleses, indianos e turcos tratavam de negócios. Veja-se 

esta atividade com mais pormenor (ver anexo 16, p. 110): imagine-se um grupo de 

alunos que assumem diferentes papéis, dois deles são homens/mulheres de negócios e o 

terceiro é o/a responsável pelo departamento de Relações Públicas. A empresa anfitriã é 

portuguesa e o homem de negócios, dependendo do grupo, será inglês, indiano ou turco. 

Todos os elementos têm instruções de como agir, algumas delas provocando mal-

entendidos e falhas de comunicação. Ao elemento do grupo que encarna a personagem 

de Relações Públicas, o único que conhece as especificidades de cada cultura, caberá o 

papel de resolver esses mal-entendidos, explicando, por exemplo, que os turcos dizem 

“não” arqueando as sobrancelhas e emitindo o som “tsk” e que, quando parecer dizer 

que “não” com a cabeça, estão apenas a dizer “Eu não entendo”. 

Este exercício, apesar de controlado pelo professor envolvia um certo grau de 

dificuldade na medida em que as intervenções seriam espontâneas. Tendo em conta as 

dificuldades de algumas das alunas, foram escritas frases no quadro relacionadas com os 

procedimentos numa reunião de negócios. 

A este propósito atente-se às palavras de Peterson & Coltrane (2003:1) 

 

Understanding the cultural context of day-to-day conversational conventions such 

as greetings, farewells, forms of address, thanking, making requests, and giving 

or receiving compliments means more than just being able to produce 

grammatical sentences. It means knowing what is appropriate to say to whom, 

and in what situations, and it means understanding the beliefs and values 

represented by the various forms and usages of the language. 

 

Após a realização das atividades propostas, as alunas responderam a um 

questionário, no sentido de perceber o seu feedback às estratégias utilizadas. Deste e de 

outros resultados se tratará no capítulo seguinte. 
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Capítulo VI – Análise de dados e interpretação de dados 

 

6.1. Questionário inicial realizado aos alunos 

 

O questionário inicial, de tipologia mista (composto por 5 perguntas fechadas, 

duas perguntas abertas e uma pergunta com filtro) foi realizado a um universo de 28 

alunos, 18 alunos da turma do 11º de Gestão/Contabilidade e 10 alunos da turma do 11º 

de Secretariado. 

Analisemos as respostas das duas turmas em paralelo. 

Gráfico 15 

Que papel representa o material de apoio autêntico (vídeos, artigos de jornais, 

canções, etc.) para a aprendizagem de uma língua estrangeira? 

11º Técnico de Gestão/Contabilidade 11º Técnico de Secretariado 

  

Com esta pergunta inicial pretendia-se entender a importância que o material 

autêntico desempenhava no processo individual de aprendizagem da língua inglesa. 

Como se pode constatar, pela análise dos gráficos acima, nenhum aluno acredita que 

este tipo de material de apoio seja desprovido de importância. Além disso, no que se 

refere à turma de 11º Técnico de Gestão/Contabilidade, 72% dos alunos acreditam que 

este tipo de material de apoio é muito importante e 22% consideram-no importante, 

enquanto apenas 6% são da opinião que este tipo de material é pouco importante. Por 

sua vez, para 80% das alunas da turma de 11º Técnico de Secretariado o material de 

apoio autêntico é muito importante, enquanto que para 20% este é importante. 
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Foram realizadas atividades em sala de aula apoiadas em material autêntico no 

período anterior à realização do questionário, nomeadamente a audição de canções e o 

visionamento de vídeos. Naturalmente, este tipo de atividade, quando comparado com 

as atividades controladas e, na sua maioria de compreensão leitora, que compõem o 

manual adotado, suscitaram bastante interesse e estimularam a participação espontânea 

dos alunos. Explicada a percentagem de alunos que, de uma forma generalizada, 

consideraram o uso de material autêntico muito importante/importante, resta equacionar 

uma hipótese em relação à percentagem de alunos (6%, turma do 11º Técnico de 

Gestão/Contabilidade) que caraterizaram este tipo de material como pouco importante. 

Durante a realização de atividades de compreensão auditiva, antes e depois do referido 

questionário, alguns alunos evidenciaram desconforto devido ao facto de as suas 

dificuldades na disciplina os impedir de realizar a totalidade das tarefas. Com efeito, 

alguns autores (Williams, 1983:187; 1984: 26, Freeman and Holden, 1986: 68 e 

Morrison, 1989: 15 citados em Peacock, 1997:1) acreditam que o uso de materiais 

autênticos poderá diminuir a motivação devido ao facto de serem demasiado difíceis. A 

prática em sala de aula mostra que os benefícios deste tipo de atividade suplantam as 

desvantagens sentidas por alguns alunos. O gráfico anterior (ver p. 64) é a prova de que 

“authentic texts bring learners closer to the target language culture, making learning 

more enjoyable and therefore move motivating” (Peacock, 1997:1) 

 

Gráfico 16 

Quando te é proposto um tema novo, qual dos seguintes recursos 

motivacionais pensas ser mais eficaz? 

11º Técnico de Gestão/Contabilidade 11º Técnico de Secretariado 
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Na compilação/elaboração de material de apoio era importante apurar qual dos 

recursos promotores de motivação os alunos considerariam mais eficaz. Neste contexto, 

como se pode observar no gráfico acima, ambas as turmas são unânimes em considerar 

os vídeos a forma mais eficaz de promover o interesse em relação aos temas tratados em 

sala de aula. Veja-se as percentagens: 83% no caso do 11º Técnico de 

Gestão/Contabilidade e 64% no caso do 11º Técnico de Secretariado. No caso da 

primeira turma inquirida, 11% dos alunos são da opinião que as imagens são o recurso 

mais eficaz, enquanto que para 6% dos alunos são as canções que detêm essa 

característica. Quanto à turma do 11º Técnico de Secretariado, 18% das alunas 

consideram o estímulo auditivo mais eficaz na promoção da motivação para a 

aprendizagem, enquanto as restantes 18% se repartem equitativamente pelos outros dois 

recursos motivacionais, isto é, 9% das alunas atribuem maior eficácia às imagens e 9% 

às tiras cómicas. 

Tendo em conta as preferências evidenciadas por ambas as turmas no âmbito dos 

recursos motivacionais, privilegiar-se-á o uso de vídeos no processo de ativação de 

conhecimentos prévios, bem como de input às diferentes atividades de compreensão e 

expressão escrita/oral. Os restantes recursos não serão esquecidos pois a sua variedade é 

importante para afastar a monotonia e a mesmice: assim, e conforme os resultados 

obtidos, seguem-se, como recursos motivacionais, as canções e as imagens. Apesar da 

sua pouca representatividade nas preferências dos alunos, as tiras cómicas, também 

serão incluídas, ainda que em menor quantidade. 
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Gráfico 17 

 

Pensas que é vantajoso para o aluno a audição de diálogos, canções e outras 

mostras de língua inglesa? (Se responderes Não sei, avança para a questão 5.) 

 

11º Técnico de Gestão/Contabilidade 11º Técnico de Secretariado 

  

 

Interessava ainda aferir até que ponto os alunos considerariam úteis os exercícios 

de compreensão auditiva. A maioria dos alunos de ambas as turmas reconhece a 

utilidade deste tipo de exercício. Mais concretamente, e como se pode verificar no 

gráfico acima, na turma do 11º Técnico de Gestão/Contabilidade 56% dos alunos 

consideram este tipo de exercícios muito vantajoso e 22% consideram-no vantajoso, 

enquanto que na turma do 11º Técnico de Secretariado 50% das alunas são da opinião 

que os exercícios em causa são muito vantajosos e 30% consideram-nos vantajosos. Por 

sua vez, 22% dos alunos do 11º Técnico Gestão/Contabilidade e 20% das alunas do 11º 

Técnico de Secretariado não têm opinião formada e este respeito. 

A percentagem total de alunos que encontram vantagens neste tipo de exercícios 

é de 78%, na turma do 11º Técnico de Gestão/Contabilidade, e de 80%, no 11º Técnico 

de Secretariado. O fator afetivo poderá, uma vez mais, ter influenciado as respostas dos 

alunos pois não é essa a perceção aquando a realização de exercícios similares. De 

qualquer modo, é interessante constatar que, apesar da dificuldade na realização de 
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atividades de compreensão auditiva revelada em sala de aula, a grande maioria dos 

alunos as considera vantajosas. 

Tabela 3 

Quais as vantagens/desvantagens das atividades de compreensão auditiva? 

11º Técnico de Gestão/Contabilidade 11º Técnico de Secretariado 

Qdo ouço uma canção de que gosto, vou ver a 

tradução e acho que isso ajuda 

Aprende-se mais rápido as palavras e a 

dicção correta 

 

Pode-se perceber e compreender melhor Melhora a maneira como se fala, aprende-se 

a falar de uma forma mais corrente 

 

São importantes porque contribuem para a 

aprendizagem de uma língua estrangeira 

Vantagem: habituamo-nos à língua; só a 

ouvir é que se aprende realmente 

Desvantagem: a rapidez com que falam, mas 

com o tempo e o treino torna-se mais fácil 

 

Só vejo vantagens, são eficazes para uma 

melhor compreensão da língua 

É vantajoso porque ao ouvirmos é mais fácil 

para percebermos com se dizem as palavras 

mas por outro lado não se aprende como se 

escrevem as palavras 

 

Aprende-se palavras novas e expressões do 

dia-a-dia 

Podemos ouvir e captar algumas palavras e 

depois é só aperfeiçoar 

 

Vantagem: temos uma melhor capacidade de 

perceber e memorizar; desvantagem: má 

compreensão 

 

Ter a oportunidade de ouvir a língua 

estrangeira para percebermos melhor 

Ouve-se a pronúncia e a maneira como se 

fala 

 

Compreender melhor o que dizem 

Estamos mais interessados A vantagem é ouvirmos pessoas que percebem 

bem da língua e também ouvimos mais a 

língua 

Ajuda a compreender melhor 

 

 

aprende-se a pronúncia 

 

 

Melhor aprendizagem, melhor interpretação 

 

 

Eu tenho dificuldade em entender e acabo por 

não perceber os diálogos 

 

 

Ajuda a decorar melhor  
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Ao elaborar uma pergunta aberta neste contexto pretendia, principalmente, 

conhecer as dificuldades dos alunos na execução de tarefas inerentes à compreensão 

auditiva. Atestadas as suas vantagens (contato enriquecedor com mostras de língua de 

autênticas, facilitador de compreensão), foram diagnosticadas as dificuldades nestes 

dois grupos de inquiridos (o desconhecimento de vocabulário resultante na 

incompreensão da mensagem e a rapidez do discurso que impede o entendimento total 

da mesma). O facto de uma grande percentagem de alunos considerar este tipo de 

exercícios vantajoso, apesar das dificuldades que revela na sua execução mostrou-se, 

sem dúvida, muito útil. Foram delineadas as seguintes estratégias de remediação a 

concretizar na compilação/elaboração de material suplementar: a realização de 

atividades preparatórias antes da audição, a repetição do texto oral mais vezes no 

sentido de proporcionar dos alunos com mais dificuldades a possibilidade de 

compreender a totalidade do texto e a negociação de temas/tipos de testos orais que se 

enquadrem mais no gosto e interesse dos alunos. 

 

Gráfico 18 

Qual é o tipo de agrupamento que consideras mais proveitoso na 

aprendizagem da língua inglesa? 

11º Técnico de Gestão/Contabilidade 11º Técnico de Secretariado 

 
 

72% 

28% 

0% 0% 

Trabalho de grupo 

Trabalho de pares 

Grande grupo 

Não sei 

70% 

30% 

0% 0% 

Trabalho de grupo 

Trabalho de pares 

Grande grupo 

Não sei 



70 
 

Esta pergunta visa apurar os interesses e necessidades dos alunos quanto ao tipo 

de agrupamento que consideram mais proveitoso para a aprendizagem da língua inglesa. 

A este respeito os resultados das duas turmas são similares: no 11º Técnico de 

Gestão/contabilidade 72% dos alunos privilegiam o trabalho de grupo enquanto 28% 

preferem o trabalho de pares. Por sua vez, no 11º de Secretariado, 70% das alunas 

escolhem como tipo de agrupamento mais proveitoso o trabalho de grupo, enquanto 

30% opta pelo trabalho de pares. 

Como se pode comprovar, os resultados são bastante próximos mostrando uma 

coincidência de postura em sala de aula por parte de ambas as turmas: estas privilegiam 

o trabalho colaborativo, preferencialmente realizado em grupos e, em segundo lugar, 

aos pares. Esta preferência é facilmente explicada pela oportunidade que este tipo de 

trabalho concede ao convívio e partilha de experiências. Enquanto bom organizador e 

atento supervisor, o professor deve conceber atividades comunicativas motivadoras e 

certificar-se que estão a ser realizadas, impondo metas e estipulando tempos de 

realização de tarefas, no sentido de tirar o melhor partido deste tipo de agrupamentos. 

Nenhuma das turmas revela qualquer preferência pelo método expositivo preconizado 

pela interação professor-grande grupo. Após análise destes resultados e na prossecução 

do objetivo principal deste projeto de investigação, o de adequar o material de apoio 

suplementar aos interesses e necessidades dos alunos, serão privilegiadas atividades 

promotoras de trabalho colaborativo. A experiência na lecionação de línguas 

estrangeiras mostrou-me, no entanto, que a interação entre professor-grande grupo não 

pode ser excluída da planificação e gestão da aula, mostrando-se vantajosa em várias 

fases da aula, como seja a clarificação e negociação dos objetivos de cada atividade e a 

partilha final de resultados. No parecer de Harmer (1991:256)  

Good lesson planning is the art of mixing techniques, activities and materials in 

such a way that an ideal balance is created for the class. In a general language 

course there will be work on the four skills (although a teacher will probably come 

to a decision about the relative merits of each skill): there will be presentation and 

controlled practice, roughly-tuned input (receptive skill work) and 

commmunicative activities.  
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Gráfico 19 

Pensas que se devem contrastar os nossos hábitos sociais e culturais com os 

dos povos de língua inglesa em sala de aula? 

11º Técnico de Gestão/Contabilidade 11º Técnico de Secretariado 

  

Na base desta pergunta está a abordagem intercultural e a sua pertinência em 

sala de aula. Assim, 64% dos alunos do 11º de Gestão/Contabilidade consideram ser 

importante o contraste entre os hábitos culturais e sociais dos dois povos, português e 

inglês; 16% dos alunos da turma são de opinião contrária, acreditando que esse 

contraste não deve ser efetuado. A percentagem de alunos sem opinião formada em 

relação a esta questão é a mesma nas duas turmas, 20%. Na turma do 11º Técnico de 

Secretariado, a percentagem de alunas que acredita que se devam contrastar hábitos 

socioculturais é superior à da primeira turma, ou seja de 80% contra 64%. No cômputo 

geral, a maioria dos alunos das duas turmas acredita ser vantajoso para o seu 

conhecimento da língua inglesa, o contraste entre a cultura da língua alvo e a cultura da 

língua de partida. Tendo em conta a sua opinião, bem como a necessidade de 

esclarecimento aos alunos que não consideram a interculturalidade importante, ou não 

têm opinião formada, foram selecionadas atividades no sentido de proporcionar o 

contraste entre culturas e a reflexão sobre o seu impacto na interação humana. Refira-se 

como exemplo as atividades apresentadas nos anexos 14-16, da página 108 a 110. 
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Tabelas 4 e 5 

Qual é a ideia generalizada que tens dos ingleses? 

11º Técnico de Gestão/Contabilidade 
1. “São indivíduos arrogantes e antipáticos.” 

2. “Pessoas muito sofisticadas e alegres.” 

3. “Secos, simplesmente não gosto da língua.” 

4. “Não tenho opinião sobre os ingleses; simplesmente são pessoas como as outras.” 

5. “Normais.” 

6. “Embora não tenha uma opinião formada, adoro a língua.” 

7. “Gostam muito de beber e criar problemas.” 

8. “Pessoas normais, não os diferencio de nós.” 

9. “Não tenho opinião fundamentada.” 

10. “São um pouco diferentes dos portugueses, têm outros hábitos.” 

11. “Não gosto dos ingleses.” 

12. “São todos bêbados e o resto não sei, não convivo com eles.” 

13. “Não tenho uma ideia fundamentada.” 

14. “Bebem muita cerveja.” 

15. “São acolhedores mas um pouco desajustados.” 

16. “Não sei, não convivo com ingleses.” 

17. “São pessoas que falam muito rápido.” 

 

11º Técnico de Secretariado 

18. “São alcoólicos.” 

19. “Pessoas muito egocêntricas, exageradamente vaidosas e orgulhosas.” 

20. “Pessoas simpáticas e de ideias fortes, fáceis de comunicar.” 

21. “Pessoas frias, distantes, demasiado formais uns com os outros.” 

22. “Os ingleses por vezes são um pouco arrogantes mas de qq forma não deixam de ser um 

povo simpático.” 

23. “Os ingleses são iguais aos portugueses, o que os diferencia são os hábitos e modo de 

vida.” 

24. “Os ingleses têm uma vida cultural bastante diferente dos portugueses, a vida dos 

ingleses é mais avançada e evoluída; e são mais motivados.” 

25. “Não tenho nenhuma ideia formada.” 

26. “Os ingleses são muito estranhos; têm hábitos diferentes dos nossos e para mim é 

estranho.” 

27. “Tenho a ideia que adoram férias em Portugal, pelo menos aqueles a quem perguntei.” 
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Os dados fornecidos pela resposta a esta pergunta aberta não são facilmente 

mensuráveis. Era, no entanto, essencial para o presente estudo conhecer a opinião que 

os alunos tinham do povo que fala a língua meta. Uma primeira análise deste conjunto 

de respostas permite concluir que a opinião que predomina em relação aos ingleses não 

é uma opinião positiva. De facto, 11 dos inquiridos emitem uma opinião negativa 

enquanto 7 emitem uma opinião positiva. A característica negativa que mais se destaca 

é a sua arrogância/antipatia/frieza (sugerida por 5 alunos), seguida do alto consumo de 

bebidas alcoólicas (4 referências). Outros adjetivos utilizados para descrever os ingleses 

e que transportam carga negativa são: egocêntricos, exageradamente vaidosos e 

orgulhosos, estranhos e desajustados. Por outro lado, os adjetivos de sentido positivo 

que lhes atribuem são: simpáticos, sofisticados e alegres, culturalmente mais evoluídos 

e motivados (incluo nesta lista o adjetivo normais por considerar que apesar de neutro 

transmite aqui significado positivo). A ambiguidade de algumas respostas, bem como a 

formulação incorreta de opinião, dificulta a interpretação da totalidade dos dados. 

Refiro como exemplo duas respostas, depois de numeradas para mais fácil referência: a 

resposta nº 4 de alguém que confessa não ter opinião mas que imediatamente a seguir 

emite uma opinião, dizendo que “simplesmente são pessoas como as outras” e a 

resposta nº 22 que classifica os ingleses simultaneamente como arrogantes e simpáticos, 

caraterísticas antagónicas e que, à partida, se anulam. A subjetividade entra ainda na 

interpretação de “falam muito rápido” e “são diferentes dos portugueses “que, por si só, 

no meu entender não revelam nenhum traço negativo, são apenas a constatação de um 

facto. Finalmente quatro dos inquiridos referem não ter nenhuma opinião 

formada/fundamentada. 

A ideia generalizada dos ingleses como um povo frio e arrogante parece ser 

veiculada pelos meios de comunicação, nomeadamente pela indústria cinematográfica, 

que frequentemente contrapõe a imagem do inglês formal à dos povos latinos, 

apresentados como mais acessíveis e hospitaleiros. Evidentemente, a formalidade na 

postura não significa arrogância, vaidade excessiva ou egocentrismo. Esta interpretação 

deve-se ao desconhecimento da importância da proxémica no relacionamento 

intercultural. Jimenez Arias (1996) define proxémica como “the study of one's 

perception and use of space. People handle space differently [and] the way they do is 

largely determined by the culture in which they are immersed. Therefore, one's use of 
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space conveys meaning.” (1º par.) Esta autora considera a abordagem da proxémica no 

ensino de línguas estrangeiras extremamente importante: 

Mastering the verbal system of a foreign language does not guarantee effective 

communication because mastering the non-verbal systems of that foreign 

language is also essential. These verbal and nonverbal systems are connected, 

and the use of one without the other might cause disequilibrium. (2º par.) 

No sentido de familiarizar os alunos com o diferente uso do espaço por parte de 

diferentes culturas, o material de apoio suplementar contemplaria alguns exercícios 

referentes ao comportamento diferente de culturas de contato e culturas de não-

contato.
18

 (ver anexo 16, p. 110) 

Quanto à ideia generalizada de que os ingleses consomem bebidas alcoólicas em 

excesso, essa imagem, além de ser mais uma vez transmitida pela comunicação social, 

nomeadamente associada ao hooliganism, é também perpetuada pelo contato com os 

ingleses em zonas balneares em época de férias. Naturalmente o perigo da generalização 

viria a ser equacionado em sala de aula, contrapondo a estas imagens estereotipadas do 

inglês, as imagens estereotipadas do português enquanto “hospitaleiro, preguiçoso, 

bêbado e pouco inteligente.” 

 

6.2. Questionário realizado após as atividades de contraste intercultural 

 

6.2.1. Primeira fase 
 

Foram realizados dois inquéritos aos alunos, um após a realização das atividades 

propostas pelo manual e outro após o conjunto de atividades compiladas/elaboradas 

como material suplementar. 

O primeiro inquérito questionou os alunos em relação ao tipo de conteúdos 

socioculturais que emanavam das atividades propostas pelo manual escolar, bem como à 

                                                           
18

 De acordo com Vellegal (2009) ao primeiro grupo, à cultura de contato, pertencem os povos do sul da 

Europa, os árabes e os hispânicos. Por sua vez na cultura de não-contato integram-se os japoneses, os 

hindús, os britânicos, os povos do norte da Europa, os paquistaneses, os canadianos e os americanos. 
uplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9, 2009 
V ENCUENTRO BRASILEÑO DE PROFESORES DE ESPAÑOL 
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possibilidade de terem mudado de opinião em relação à ideia que tinham anteriormente 

dos ingleses. A pergunta que a seguir se transcreve está inserida numa pequena ficha de 

autoavaliação proposta no fim deste conjunto de atividades. 

Tabela 6 

Que conteúdos socioculturais aprendeste durante a realização destas 

atividades? 

“a alimentação dos ingleses” 

“não sei” (3x) 

“não me lembro” 

“aprendi abreviaturas para mandar sms” 

“não sei explicar” 

“os ingleses têm um sentido de humor diferente” 

“a língua inglesa é uma língua internacional” 

“falamos da alimentação dos ingleses e do grande uso da língua inglesa” 

 

Apesar de se tratar de uma pergunta aberta, o número mais reduzido de 

inquiridos, torna-a mais fácil de interpretar. Como se pode constatar pelo registo de 

respostas dadas, metade da turma (5 respostas) consegue definir os conteúdos 

socioculturais subjacentes às atividades propostas pelo manual, enquanto a outra metade 

(5 respostas) não se lembra ou não consegue explicar. Os conteúdos socioculturais mais 

vezes mencionados foram a referência ao inglês como língua internacional (2 respostas) 

e a alimentação dos ingleses (2 respostas), tendo havido também uma referência à 

especificidade do humor britânico e ao uso de abreviaturas no envio de mensagens 

curtas de texto (1 resposta). O facto de metade da turma revelar falta de conhecimento 

em relação aos conteúdos socioculturais subjacentes às atividades contidas no manual 

adotado poderá significar a sua pouca eficácia. Gostaria, no entanto, de referir que o 

reduzido número de inquiridos não é suficiente para uma conclusão definitiva. 
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6.2.2. Segunda fase 

O conjunto de dados que se analisam de seguida referem-se ao questionário 

realizado aos alunos após realizadas as atividades suplementares ao manual escolar 

adotado. 

Gráfico 20 

Qual das duas atividades de início de aula consideraram mais interessante… 

 

 

 

A observação e comentário de imagens é uma atividade muito comum. O 

recurso a esta estratégia de motivação deve, no entanto, ser criterioso. A surpresa e o 

imprevisto costumam obter bons resultados. Pretendia-se, de forma mais sistematizada, 

comparar a reação das alunas perante um conjunto de imagens retiradas da internet, e 

um conjunto de imagens da propriedade da professora, todas elas alusivas a Inglaterra. 

A análise deste gráfico permite constatar que a atividade que suscitou mais 

interesse por parte das alunas foi a mostra de postais/fotos providenciados pela 

professora. Assim, das 10 alunas inquiridas, 7 escolheram como forma mais motivadora 

de ativação de conhecimentos prévios o manuseamento de objetos pessoais da 

professora enquanto 3 das alunas consideraram as imagens de Inglaterra fornecidas pela 

mesma uma atividade inicial mais interessante. 

Tendo em conta que comparamos a eficácia de imagens, todas elas manuseadas 

pelas alunas, interessa saber o que as distingue. As imagens retiradas da Internet eram-
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lhes, na sua maioria, familiares. Referimo-nos, nomeadamente, à bandeira inglesa, à 

rainha de Inglaterra, a um grupo de jogadores de cricket, monumentos sobejamente 

conhecidos (Big Ben, Tower Bridge) e a um ator britânico. A única imagem que causou 

alguma perplexidade foi a imagem de um cão, pois a maioria das alunas desconhecia o 

gosto dos britânicos pelos animais de estimação. Este facto prova que as imagens 

estereotipadas de um povo podem diferir de país para país. Por sua vez, o comentário 

dos postais e das fotografias da professora proporcionou-lhes o contato com histórias e 

experiências relatadas na primeira pessoa. Podemos, assim, com base nesta experiência, 

concluir que a autenticidade dos materiais utilizados pode influir positivamente na 

motivação dos alunos. 

 

Gráfico 21 

Qual/Quais das atividades realizadas no sentido de apurar as ideias pré-

concebidas em relação ao ingleses consideraste mais motivadora? (Podes 

escolher mais do que uma resposta.) 

 

 

 

Este gráfico mostra-nos que o visionamento do excerto do filme “Bend It Like 

Beckham” foi a atividade sentida como mais motivadora (42%), seguida da participação 

no jogo proposto (26%) e da interpretação do vídeo de Real English sobre a 

caracterização dos ingleses (16%). O exercício de compreensão auditiva com base na 

canção de Sting An Englishman in New York surge em quarto lugar nas preferências das 

alunas (11%) e, em último lugar, a leitura e interpretação dos textos sobre os 

estereótipos mais comuns dos ingleses (5%). 
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A análise deste gráfico e do gráfico seguinte estão diretamente relacionadas, 

pelo que a sua interpretação será efetuada em conjunto. 

 

Gráfico 22 

Qual/Quais das mencionadas acima consideraste mais produtiva, a nível da 

aquisição de conhecimentos? (Podes escolher mais do que uma resposta.) 

 

 

 

As atividades que as alunas definiram como promotoras de conhecimento, numa 

ordem decrescente, foram o visionamento do vídeo de Real English (35%), a leitura e 

interpretação de textos (30%), o visionamento do excerto do filme “Bend it like 

Beckham (20%), o jogo realizado em língua inglesa (10%) e a atividade de 

compreensão auditiva (5%). A análise deste gráfico e a sua comparação com o gráfico 

anterior permitem chegar a interessantes conclusões: a primeira delas sendo que a 

motivação e a produtividade nem sempre são proporcionais. De facto, as duas atividades 

consideradas mais motivantes pelos alunos, o filme e o jogo, fazem parte do grupo de 

três atividades tidas como menos facilitadoras de conhecimentos pelos alunos. Quando 

questionadas relativamente a esta questão, as alunas esclareceram: os conteúdos 

surgiram de forma mais dispersa e indireta tanto no filme, como no jogo realizado, 

dificultando a sua perceção. Essa foi consolidada através de atividades posteriores, no 

entanto, a sua apreensão não foi imediata, obrigando à reflexão. 

A outra conclusão que podemos retirar da comparação entre estes dois gráficos é 

a de que a interpretação de textos, considerada pelos alunos como a atividade menos 

motivadora, é uma das que, juntamente com o visionamento do vídeo sobre as 
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caraterísticas dos ingleses, foi avaliada como tendo originado maior enriquecimento de 

conhecimentos (30% e 35%, respetivamente). De facto, tanto o vídeo como o texto, por 

estarem direcionados para a explicitação e desconstrução do estereótipo dos ingleses, 

dispensaram a seleção e organização da informação por parte dos alunos. A quase 

totalidade da informação veiculada era importante para o tema em causa.  

Os objetivos que presidiam à análise das atividades propostas foram 

concretizados: em primeira instância, definir, de entre um leque diversificado de 

atividades, aquelas que os alunos consideram mais motivadoras, no sentido de se 

privilegiar o seu recurso na compilação/elaboração de material suplementar e, em 

segundo, provar que as atividades de compreensão leitora e expressão escrita, descritas 

muitas vezes como tediosas pelos alunos, quando devidamente orientadas, podem ser 

extremamente enriquecedoras. Neste ponto da análise e interpretação de dados 

relembramos o parecer de Harmer (1991:41) em relação ao uso diversificado e 

equilibrado de atividades em sala de aula: 

 

By presenting students with a variety of activities we can ensure their 

continuing interest and involvement in the language programme. Classes 

which continually have the same activities are not likely to sustain interest, 

particularly where the students have no extrinsic motivation and do not 

perceive any clear long-term goal. A programme that presents a variety of 

activities, on the other hand, is far more likely to continually engage the 

students' interest. 

 

 

Tabela 7 

Que conteúdos socioculturais aprendeste durante a realização destas 

atividades? 

“Os estereótipos podem levar a mal-entendidos.” 

“Nem todos os ingleses são frios e formais.” 

“Devemos lutar pelo que queremos e não deixar que os costumes e a cultura decidam em 

vez de nós.” 

“Não sei.” (2x) 

“Os ingleses são muito sérios e pontuais.” 

“Não sei explicar.” 
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“É importante conhecer as culturas dos outros países para não errar no mundo dos 

negócios.” 

“Podemos ser alvos de preconceitos provocados pela imagem que os povos têm em 

relação uns aos outros.” 

“É muito importante aprender a cultura dos outros países.” 

 

A análise desta tabela permite concluir o seguinte: as alunas tomaram 

consciência da importância da aprendizagem dos conteúdos socioculturais em língua 

estrangeira, considerando-os essenciais para evitar mal-entendidos, principalmente no 

mundo profissional. Apenas três das alunas inquiridas não sabiam responder à questão 

que lhes foi colocada (30%), o que representa uma melhoria significativa em relação à 

primeira fase da aplicação do projeto (a percentagem de alunas que não sabiam 

responder à mesma questão era, então, de 50%, como se pode confirmar na análise à 

tabela 6 (ver p.75). Apenas uma aluna se refere aos ingleses usando generalizações 

(referindo a sua seriedade e gosto pela pontualidade), o que demonstra que houve uma 

mudança de postura no que se refere à emissão de pareceres: estes não são tão 

negativos, nem em quantidade, nem em qualidade. 

 

Gráfico 23 

 

A tua opinião inicial em relação aos ingleses mudou após a realização das 

atividades? 

 

 

 

70% 

20% 

10% 

Sim 

Não 

Não sei 
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Como se pode verificar no gráfico acima, 70% das alunas inquiridas afirmaram 

que a opinião inicial que tinham em relação aos ingleses sofreu alterações, enquanto 

20% afirmaram manter a mesma opinião. Finalmente, 10% responderam que não 

sabiam. Com esta questão não se pretendia saber que opinião as alunas teriam 

atualmente do povo inglês pois essa daria lugar a novas generalizações. O seu objetivo 

era tão-somente perceber se o envolvimento nas atividades em sala de aula e a reflexão 

sobre o contraste entre culturas diferentes se tinha consubstanciado numa alteração de 

atitude. Assim, após explicitação dos estereótipos em relação a alguns povos, com 

ênfase nas imagens pré-concebidas existentes relativamente aos ingleses, os alunos 

adquiriram as informações necessárias para desconstruir essas imagens com recurso 

preferencial a material autêntico. Privilegiou-se, ainda, a experiência cultural em sala de 

aula, através da realização de um jogo e da simulação dos preparativos para uma 

reunião de negócios.
19

 Esta última atividade foi concebida no sentido de complementar 

o material em uso no âmbito do subtema a Comunicação no Mundo Profissional. 

Através da representação de diferentes papéis, os alunos tomaram contato com culturas 

muito díspares, podendo, assim, comparar o comportamento de elementos da cultura 

inglesa, indiana e turca em situações semelhantes (ver p. 110). Nesse processo, poderam 

também testar a importância da comunicação não-verbal para o entendimento integral 

do ato comunicativo (refira-se, a título de exemplo, o facto das inglesas, em contexto de 

negócios, oferecerem a mão para se cumprimentarem, enquanto as portuguesas, no 

mesmo contexto, se beijam na face). O resultado do gráfico 23 (ver página anterior) 

indica que o trabalho em sala de aula se refletiu de forma positiva na atitude das alunas 

perante a cultura do Outro, estimulando a reflexão. 

  

                                                           
19 Reveja-se a este propósito o parecer de Byram, 1989: 145 (citado por Hurst, 2006:244) que consta na 

página 37 deste relatório. Este autor refere-se à importância da experimentação do contraste entre culturas 

em sala de aula e defende a intercomplementariedade entre a comunicação verbal e a comunicação não-

verbal.  
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Conclusões 

 

O projeto de investigação-ação que aqui se descreveu serviu os seus propósitos, 

conforme referido no capítulo V, ponto 5.2: a) o de, no contexto específico de uma 

escola profissional, detetar as falhas do material de apoio em uso e conceber alternativas 

viáveis; b) o de reduzir as classificações negativas à disciplina de inglês, como 

pretendido
20

. Para tal seguiu um percurso, dos vários possíveis: 

Conforme consta das páginas introdutórias deste relatório (ver pp. 2,3), foram 

seguidos os diferentes passos que definem este estudo à luz da metodologia da 

investigação-ação. Em primeiro lugar foi equacionada uma questão de investigação e 

realizado um diagnóstico no sentido de comprovar a sua pertinência. Ficou comprovada 

a importância dos conteúdos socioculturais em língua estrangeira, por parte dos 

principais intervenientes no processo de ensino-aprendizagem. Para esse efeito 

contribuiu a observação direta em sala de aula e a realização de um inquérito a alunos e 

professores. De seguida, após a avaliação do material de apoio em uso pelos alunos e 

catalogação de eventuais falhas foi compilado/elaborado material suplementar 

melhorado. Neste contexto, e tendo em consideração as caraterísticas do público-alvo, 

foram definidos os princípios reguladores da qualidade do manual adotado, bem como 

os critérios de elaboração de material suplementar. Os dados recolhidos aferiram a 

reação dos alunos às diferentes atividades, tendo sido posteriormente analisados e 

interpretados.  

Da análise global desta experiência, apoiada e confirmada pela bibliografia 

especializada, se evidencia a importância do papel desempenhado pelos conteúdos 

socioculturais no ensino da língua estrangeira. O seu valor é, também, reconhecido, no 

que a este projeto de investigação se refere, quer por professores, quer por alunos. Os 

dados recolhidos no que respeita à importância da lecionação deste tipo de conteúdos 

em sala de aula corroboram as palavras de Cortazzi e Jin (1999:197): “Communication 

in real situations is never out of context, and because culture is part of most contexts, 

communication is rarely culture-free.” Seria, portanto, natural que nos manuais de apoio 

ao ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras proliferassem os conteúdos 

                                                           
20

 Conforme ponto 4.1., Capítulo IV (ver p. 38) 
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socioculturais e se promovesse a competência intercultural. A este respeito, Cortazzi e 

Jin (1999:198) constatam: 

One would expect materials that raise learners’ awareness of intercultural issues 

and enable them to communicate effectively and appropriately in a variety of 

communication contexts. One would expect English-language teaching (ELT) 

curriculum design and evaluation, including textbook evaluation, to include 

consideration of culture and intercultural communication. Surprisingly, none of 

these are necessarily what happens. 

 

De facto, e apesar do investimento teórico nesta área, como indica o trabalho de 

uniformização do processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras levado a 

cabo pelo Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas,21 
verifica-se que, em 

Portugal, o ensino dos conteúdos socioculturais não se realiza de forma metódica e 

interiorizada. Ao elaborar esta afirmação baseio-me mais no contato com várias 

instituições de ensino e na observação direta do que propriamente na análise do manual 

escolar levada a cabo neste estudo. Esse facto, por si só, não é suficiente para atestar a 

precaridade da abordagem intercultural em sala de aula. Veja-se que conclusões 

resultaram da referida análise. 

A avaliação do manual New Frontiers 3 (Gonçalves, 2009) prova que a dimensão 

sociocultural preconizada pela sua autora não se expressa, na prática, de forma explícita. 

No entanto, e como refere Cunningsworth (1995: 90, citado por Hurst, 2008:1) "A 

curriculum (and teaching materials form part of this) cannot be neutral because it has to 

reflect a view of social order and express a value system, implicitly or explicitly.” A 

forma como a idade, o género e a ocupação/estatuto social são representados num 

manual escolar, por exemplo, é reveladora do sistema de valores que lhe está implícito. 

No caso do manual escolar supracitado, verifica-se um claro desequilíbrio de 

representatividade nos três parâmetros apontados. Após a sua macro avaliação
22

, pode-

se concluir que, no mundo aí representado, não existe pobreza nem sofrimento. As 

mulheres predominam nas imagens que decoram as suas páginas e a faixa etária mais 

representada é dos indivíduos com menos de 35 anos. Todos com aspeto feliz e 

saudável. A etnia caucasiana é largamente preponderante, verificando-se o registo 

                                                           
21

 Conforme já referido no Capítulo III, dedicado ao enquadramento teórico deste estudo. 
22

 Descrita no Capítulo IV, ponto 4.1.2. 
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esporádico da raça negra e asiática. Os papéis estereotipados desempenhados pelo 

homem e pela mulher são aqui perpetuados através da clara segregação entre as 

profissões tradicionalmente femininas e as profissões tradicionalmente masculinas. À 

exceção de algumas pessoas famosas (como cantores, atores, desportistas) o estatuto 

social predominante representado é a classe média. Este manual apresenta, portanto, 

uma perspetiva pouco realista da sociedade que interessa retificar aquando da 

compilação/elaboração de material de apoio suplementar.  

A análise mais minuciosa do módulo sobre a Comunicação no Mundo 

Profissional revela as suas fraquezas e abre possíveis planos de ação. A experimentação 

dos materiais de apoio é realizada em duas fases, comparando-se a eficácia do manual 

adotado e a do material suplementar no que respeita à veiculação de conteúdos 

socioculturais. O contraste entre os dados obtidos deixa claro a preferência por materiais 

autênticos que compõem o material suplementar, e que se encontram quase ausentes do 

manual escolar em uso. Estes dados têm, no entanto, um valor relativo. Veja-se porquê: 

na primeira fase de experimentação, as atividades do manual exploradas em sala de aula 

não assentam exclusivamente no contraste entre culturas, estando latentes apenas alguns 

conteúdos socioculturais dispersos (como os hábitos alimentares dos ingleses e a 

particularidade do seu sentido de humor); na segunda fase, as atividades contidas no 

material suplementar centram-se na interculturalidade, promovendo a reflexão sobre a 

cultura do Eu e do Outro. As únicas conclusões possíveis, neste contexto, são: constata-

se que a recetividade por parte das alunas em relação a materiais autênticos é maior do 

que em relação a materiais adaptados e, finalmente, o entrosamento ativo em atividades 

comunicativas fomenta a aprendizagem significativa e propicía a reflexão (ver gráfico 

15, p.64).  

Podemos concluir, portanto, que a elaboração de generalizações com base nos 

dados apresentados ao longo deste estudo não seria correta. Para a ineficácia da sua 

validade externa, além do exposto no parágrafo anterior, contribuíram outros fatores: a 

já referida baixa representatividade do universo de investigação (ver p. 3) e a dúvida 

ocasional na interpretação de dados, já relatada
23

, causada pela interferência da relação 

afetiva entre professor-alunos, ou seja, entre a verdade e a suposição da expetativa do 

professor. 

                                                           
23

 A interferência da relação afetiva professor-aluno foi explicitada aquando análise e interpretação do 

gráfico 7, pp. 28,29 
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A atestada validade interna deste estudo permite-nos, no entanto, fazer algumas 

sugestões que poderão vir a ser úteis em contextos similares. Começaríamos por 

recomendar a experimentação em sala de aula de atividades negociadas com os alunos 

devido aos excelentes resultados revelados, quer a nível da participação espontânea, 

quer a nível da aprendizagem significativa, o que viria a ser confirmado através da 

avaliação sumativa
24

 realizada no final da unidade modular. De extrema relevância nos 

parece também a promoção da “experiência cultural” em sala de aula, defendida por 

Byram (1989: 145, citado por Hurst, 2006:244)
25

. O jogo e a atividade de simulação 

referidos aquando a descrição da aplicação do projeto de investigação-ação (ver pp. 62 e 

109) parecem ter sido as atividades que mais influência exerceram sobre a capacidade 

reflexiva dos alunos e a consequente mudança de atitude perante o Outro. 

Gostaria, finalmente, de referir o quão proveitoso a nível profissional e pessoal foi 

para mim este projeto de investigação-ação, permitindo-me aplicar todo o aprendizado 

adquirido no mundo académico e no mundo do trabalho ao longo dos últimos anos. 

Além do enriquecimento profissional pude contribuir para a promoção efetiva da 

competência sociocultural dos meus alunos e para a construção de uma postura mais 

tolerante e reflexiva perante a sociedade que nos rodeia.  

 

 

 

                                                           
24

 Ver de novo gráfico 8, p. 39 referente ao aproveitamento do 11º Técnico de Secretariado nas unidades 

modulares durante o ano letivo, no qual se constata um decréscimo de classificações negativas na fase 

final, coincidente com a aplicação deste projeto em sala de aula.  
25

 Veja-se enquadramento do conceito de “experiência cultural” no Capítulo III, ponto 3.1.2., p.37 e relato 

da sua experimentação em sala de aula no Capítulo VI, ponto 6.2.2., p.81 
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Anexo 1 - Questionário realizado aos professores de línguas da Escola Profissional de 

Gaia 

Este questionário faz parte de uma pesquisa no âmbito do Mestrado em Ensino do Inglês e do 

Espanhol no 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. Pretende averiguar a importância dos conteúdos socioculturais na aula 

de língua estrangeira. Por favor responda com sinceridade. As respostas a este questionário 

são anónimas. 

 

1. Que língua(s) estrangeira(s) leciona nesta e noutras instituições de ensino? 

 Inglês   Espanhol  Francês   Alemão  

 

2. A que níveis de escolaridade lecciona essa(s) língua(s)? 

 7º  8º  9º  10º  11º  12º 

 

3. Como considera a abordagem de conteúdos socioculturais no ensino de uma língua 

estrangeira? 

        Muito importante  Importante  Pouco importante 

 

4. Com que frequência aborda esses aspetos nas suas aulas? 

 

Frequentemente  Às vezes  Raramente 

 

 

5. Considera que os manuais escolares exploram os conteúdos socioculturais inerentes à 

língua estrangeira que leciona de forma… 

suficiente.   insuficiente. 

 

6. Que estratégias usa para abordar os aspetos socioculturais nas suas aulas? Selecione mais 

de uma opção se necessário. 

Uso o método expositivo. 

 

 Sirvo-me das atividades fornecidas pelo manual adotado. 
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 Recorro a material autêntico (vídeos, canções, artigos de jornal, folhetos, etc.) 

 

 Outra: 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Que relação estabelece entre o estudo de aspetos socioculturais em sala de aula e a 

manutenção de estereótipos? 

 

O estudo destes aspetos contribui para a destruição de mal-entendidos, promovendo 

assim a interculturalidade e o respeito pela diferença. 

 

A criação de estereótipos é inevitável. O estudo dos aspetos socioculturais não 

consegue destruir as ideias generalizadas, maioritariamente negativas, que existem em 

relação aos povos. 

 

 Outra: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Obrigada pela colaboração. 

Paula Almeida 
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Anexo 2 – Questionário inicial ao alunos 

                          

                            

                            

 

Este questionário insere-se no âmbito de um Mestrado em Ensino do Inglês e 

do Espanhol no 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário. O seu objetivo 

é promover a reflexão sobre alguns aspetos do ensino/aprendizagem de uma 

língua estrangeira. Por favor responde com sinceridade. Em caso de dúvida, 

pede esclarecimentos. As respostas a este questionário são anónimas. 

 
1. Que papel representa o material de apoio autêntico (vídeos, artigos de jornais, canções, etc.) para a 

aprendizagem de uma língua estrangeira? 

 Muito 

importante 

 Importante  Pouco 

importante 

 Nada importante  Não sei 

 
2. Quando te é proposto um tema novo, qual dos seguintes recursos motivacionais pensas ser mais 

eficaz? 

 Vídeos  Canções  Tiras cómicas  Imagens 

 
3. Pensas que é vantajoso para o aluno a audição de diálogos, canções e outras mostras de língua 

inglesa? (Se responderes Não sei, avança para a questão 5.) 

 Muito 

vantajoso 

 Vantajoso  Pouco vantajoso  Nada vantajoso  Não sei 

 
4. Quais as vantagens/desvantagens das atividades de compreensão auditiva? 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
5. Qual é o tipo de agrupamento que consideras mais proveitoso na aprendizagem da língua inglesa? 

 Trabalho de grupo  Trabalho de pares  Grande grupo  Não sei 

 
6. Consideras importante que, na aula de língua estrangeira, sejam abordados aspetos socioculturais 

inerentes aos países de língua oficial inglesa? 

 Muito 

importante 

 Importante  Pouco 

importante 

 Nada importante  Não sei 

 
7. Pensas que se devem contrastar os nossos hábitos sociais e culturais com os dos povos de língua 

inglesa em sala de aula? 

 Sim  Não  Não sei 

 

8. Qual é a ideia generalizada que tens dos ingleses? 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Obrigada pela colaboração! 
Paula Almeida 
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Anexo 3 - População Desempregada por Freguesia e Género em Vila Nova de Gaia 

 

Freguesia F M Total % 

Arcozelo  657 522 1179 4% 

Avintes  679 591 1270 5% 

Canelas  727 530 1257 5% 

Canidelo  1259 1073 2332 8% 

Crestuma  154 97 251 1% 

Grijó  644 395 1039 4% 

Gulpilhares  443 338 781 3% 

Lever  192 117 309 1% 

Madalena  458 392 850 3% 

Mafamude  1899 1513 3412 12% 

Olival  328 242 570 2% 

Oliveira do douro  1200 1028 2228 8% 

Pedroso  948 746 1694 6% 

Perozinho  294 228 522 2% 

Sandim  335 196 531 2% 

São félix da marinha  634 549 1183 4% 

São pedro da afurada  135 160 295 1% 

Seixezelo  92 53 145 1% 

Sermonde  71 64 135 1% 

Serzedo  452 365 817 3% 

Valadares  489 400 889 3% 

Vila nova de gaia (freg.n/codificada)  28 27 55  

Santa marinha  1652 1327 2979 11% 

Vilar de andorinho  1130 945 2075 7% 

Vilar do paraíso  634 493 1127 4% 

Vila Nova de Gaia  15534 12391 27925  

 

Tabela 8 

 

Fontes: Plano de Desenvolvimento de Gaia. Retirado em 09/07/2012 de http://www.cm-

gaia.pt/documentos/PDS.pdf (coluna de percentagens acrescentada por mim) 
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Anexo 4 - Matriz dos Cursos Profissionais 

 

Componentes de Formação 

 

Total de Horas (a) 

(Ciclo de Formação) 

Componente de Formação Sociocultural 

• Português 

• Língua Estrangeira I ou II (b) 

• Área de Integração 

• Tecnologias da Informação e Comunicação 

• Educação Física 

 

 

320 

220 

220 

100 

140 

 

Subtotal 1000 

 

 

Componente de Formação Científica 

• 2 a 3 disciplinas (c) 

................................................................................ 

 

Componente de Formação Técnica 

• 3 a 4 disciplinas (d) 

• Formação em Contexto de Trabalho (e) 

 

 

500 

 

 

1600 

1180 

420 

 

Total de Horas / Curso 3 100 

 
(a) – Carga horária global não compartimentada pelos 3 anos do ciclo de formação, a gerir pela 

escola, no âmbito da sua autonomia pedagógica, acautelando o equilíbrio da carga horária anual 

de forma a optimizar a gestão global modular e a formação em contexto de trabalho. 

(b) – O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino 

básico. 

(c) – Disciplinas científicas de base a fixar em regulamentação própria, em função das 

qualificações profissionais a adquirir. 

(d) – Disciplinas de natureza tecnológica, técnica e prática estruturantes da qualificação 

profissional visada. 

(e) – A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e o desenvolvimento de 

competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação profissional 

a adquirir e será objecto de regulamentação própria. 
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Anexo 5 - Regulamento dos Cursos Profissionais (excerto)
26

 

 

Avaliação formativa 

1. A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, permitindo ao 

professor, ao aluno e ao encarregado de educação obter informações sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de 

processos e estratégias. 

 

Avaliação sumativa 

1. A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, 

traduzindo-se na formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens realizadas 

e as competências adquiridas pelos alunos. 

 

2. A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo, com a intervenção do professor e 

o aluno, e, após a conclusão do conjunto dos módulos de cada disciplina, em reunião do 

Conselho de Turma, incide ainda sobre a Formação em Contexto de Trabalho (FCT) e 

integra, no final do 3º ano do ciclo de formação, uma Prova de Aptidão Profissional 

(PAP). 

 

3. Os momentos de realização da avaliação sumativa no final de cada módulo resultam do 

acordo entre cada aluno ou grupo de alunos e o professor. 

 

4. Expressa-se na escala de 0 a 20 valores e, atendendo à lógica modular, a notação formal 

de cada módulo, a publicar em pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a 

classificação mínima de 10 valores, isto é, a classificação negativa não é publicitada. 

 

(…) 

 

Conclusão e certificação 

1. A obtenção do diploma de qualificação profissional e académica concretiza-se após 

conclusão do plano curricular e da PAP. 

 

2. A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela aprovação em 

todas as disciplinas do curso, na FCT e na PAP. 

 

                                                           

26
 Baseado na seguinte legislação: Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 24/2006, de 6 de Fevereiro; Portaria n.º 550C/2004, de 21 de Maio, com 

as alterações introduzidas pela Portaria n.º 797/2006, de 10 de Agosto; Despacho n.º 14 758/2004, de 23 

de Julho; Despacho Normativo n.º 36/2007, de 8 de Outubro; Lei n.º 30/2002, de 20 de Dezembro. 
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3. A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, 

arredondada às unidades, das classificações obtidas em cada módulo. 

 

4. A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

CF= [2MCD+(0,3FCT+0,7PAP )]/3 

 

 

Sendo: CF = classificação final do curso, arredondada às unidades  

MCD = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que 

integram o plano de estudos do          

            curso, arredondada às décimas  

FCT = classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às décimas 

 PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às décimas. 

 

5.  A certificação para conclusão do Curso não necessita, em caso algum, da realização de 

Exames Nacionais. 

 

6. Os alunos que pretendam prosseguir estudos no Ensino Superior deverão cumprir os 

requisitos que forem estabelecidos na legislação em vigor na altura da candidatura. 

 

Fonte: Escola Profissional de Gaia 
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Anexo 6 – Manual New Frontiers 3 de Maria Emília Gonçalves: Módulo 9  
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Anexo 7- Manual New Frontiers 3 de Mª Emília Gonçalves: uso exclusivo do método dedutivo 

no ensino da gramática 
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Anexo 8 – Importância da imagem para a realização de exercícios_1 
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Anexo 9 – Importância da imagem para a realização de exercícios_2 
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Anexo 10- Atividade descontextualizada (Módulo 9) 
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Anexo 11 – Material escolhido pelos alunos para estudo do tema Communication in the 

Professional world _1 (1º Fase de aplicação em sala de aula) 
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Anexo 12 – Material escolhido pelos alunos para estudo do tema Communication in the 

Professional world _2 (1º Fase de aplicação em sala de aula) 
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Anexo 13 – Material escolhido pelos alunos para estudo do tema Communication in the 

Professional world _3 (1º Fase de aplicação em sala de aula) 
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Anexo 14 – Ativação de conhecimentos prévios e uso de materiais autênticos 

(2ª fase de aplicação em sala de aula)

Teaching culture in the English class

 

 

2. Listen to the video by Real English.

• What are the adjetives people use to describe the 
English?

http://www.youtube.com/wat
ch?v=fIWL4CUAnVM&feat
ure=player_embedded
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Anexo 15 – Jogo: atividade de sensibilização dos alunos em relação aos estereótipos 

(2ª fase de aplicação em sala de aula) 

 

Step 1 

Obtain the same number of adhesive labels as there are students in your class, and write 

a stereotypic attribute on each label. Some examples include violent, athletic, cute, 

overemotional, incompetent, good at math, lazy, untrustworthy, unclean, musical, 

materialistic, diseased, unintelligent, exotic, forgetful, and frail.  

Step 2 

Tell students that participation in this exercise is optional, and that anyone who prefers 

not to participate directly can simply play the role of an observer.  

Next, attach a label on each student's forehead (or back) so that the label is not visible to 

the wearer. Make clear that these labels are being assigned randomly and have nothing 

to do with students' actual attributes.  

Step 3 

Then ask students to spend 15 minutes talking with each other about "future goals" 

(another general topic can be chosen, but this one works well in eliciting responses to 

the labels). Tell students that they should circulate in order to talk with several different 

people, and that they should treat one another according to the other person's labeled 

attribute. For example, someone labeled "forgetful" might be repeatedly reminded of the 

instructions.  

Step 4 

After 15 minutes, reconvene the class and ask students to leave their labels on for a little 

while longer (if the class size and furniture allows, it's best to sit in a circle). Then ask 

students to share how they felt during the exercise, how they were treated by others, and 

how this treatment affected them.  

Step 5 

Finally, tell students that they can now remove their labels. Then discuss questions such 

as the following:  

 Was the label what you guessed, or were you surprised by it?  

 When people stereotyped you, were you able to disregard it?  

 Did you try to disprove the stereotype? If so, did it work?  

 How did you feel toward the person who was stereotyping you?  

Fonte: http://wwwunderstandingprejudice.org/teach/activity/labels.htm (adaptado) 

  

http://wwwunderstandingprejudice.org/teach/activity/labels.htm
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Anexo 16 – Role play (2ª fase de aplicação em sala de aula) 

 

Business protocol in different countries 

UNITED KINGDOM 

 

Business dealings tend to be quite formal in the UK and the British are usually reserved on first meeting.  

Ensure you are punctual for meetings - it is considered rude to keep people waiting. A firm handshake on 

meeting is customary, not the continental style of kissing on both cheeks. Men and women tend to dress 

conservatively in business suits. Business cards are usually exchanged at the beginning or end of a 

meeting. 

The British will not hesitate to speak their minds so be prepared for some straight talking. Avoid the hard 

sell in negotiations and do not flatter your counterparts, as it will make them uncomfortable. The British 

sense of humor can be quite sarcastic, though no offence will be meant and none should be taken. 

 

INDIA 
 

The traditional Indian greeting is the namaste, (hold your hands in prayer position at chest level and bend 

your head towards your fingertips). However, Westerners are likely to be greeted with a handshake 

(women should not initiate a handshake with a man). In formal situations, senior figures may be 

welcomed with a garland of flowers. 

Meetings usually start with tea and small talk. Building personal relationships is a vital part of doing 

business in India as subjective feelings weigh heavily in the decision-making process. Bring plenty of 

business cards and be flexible about timing - itineraries often change at the last minute. 

A deal is often sealed with a celebratory meal. Most business meals are lunches, although you may be 

invited to an associate's home for dinner. Indians enjoy entertaining - "Serving a guest is like serving 

God" is a commonly-held belief. Leave a little food on your plate to avoid offending your host (an empty 

plate may suggest you are still hungry). 

 

TURKEY 

 

Turkish body language may prove confusing for some foreign delegates. For example, Turks usually 

indicate "no" by raising their eyebrows, while making the sound "tsk". Equally, if a Turkish associate 

wags his head from side to side, it does not mean "no", but "I don't understand". Use the phone, not e-

mail, to follow up meetings, as Turks prefer to communicate directly.  

Fonte: http://busyteacher.org/2709-business-protocol-cultural-differences-of-doing.html 

  

http://busyteacher.org/2709-business-protocol-cultural-differences-of-doing.html
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Anexo 17 – Inquérito final aos alunos 

                          

                            

                            

 

Este questionário insere-se no âmbito de um Mestrado em Ensino do Inglês e 

do Espanhol no 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário. O seu objetivo 

é promover a reflexão sobre alguns aspetos do ensino/aprendizagem de uma 

língua estrangeira. Por favor responde com sinceridade. Em caso de dúvida, 

pede esclarecimentos. As respostas a este questionário são anónimas. 

 

1. Qual das duas atividades de início de aula consideraram mais interessante… 

 

_______ postais e fotos de Inglaterra da professora; 

_______ imagens alusivas ao tema, retiradas da internet ; 

_______ nenhuma. 

 

2. Qual/Quais das atividades realizadas no sentido de apurar as ideias pré-concebidas em 

relação ao ingleses consideraste mais motivadora? (Podes escolher mais do que uma 

resposta) 

 

_______ canção An Englishman in New York do Sting 

_______ vídeo da Real English sobre caraterísticas dos ingleses 

_______ textos sobre os estereótipos 

_______ filme 

_______ jogo 

 

3. Qual das atividades mencionadas acima consideraste mais produtiva, a nível da 

aquisição de conhecimentos? 

_______ canção An Englishman in New York do Sting 

_______ vídeo sobre as caraterísticas dos ingleses 

_______ textos 

_______ filme 

_______ jogo 

 

4. Que aprendeste sobre a língua e a cultura inglesas durante a realização destas 

atividades? 

 

5. A tua opinião inicial em relação aos ingleses mudou após a realização das atividades? 

_______ Sim 

_______ Não 

_______ Não sei 

 

 

Muito obrigada pela colaboração! 

Paula Almeida 


