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Resumo    

 

A metodologia comunicativa que atualmente orienta o ensino das línguas 

estrangeiras defende uma diminuição do protagonismo do professor a favor da presença 

ativa e dinâmica do aluno. Esta situação obriga o docente a procurar, analisar e 

organizar materiais autênticos e didáticos que guiem o discente no seu processo de 

aprendizagem de uma língua estrangeira (LE). 

Neste sentido, a banda desenhada é mais um recurso didático a ter em conta nas 

aulas de língua estrangeira. 

O objetivo do presente relatório é mostrar as vantagens de usar este material nas 

aulas de espanhol, língua estrangeira (E/LE).  

A utilização da banda desenhada justifica-se por várias razões: a motivação que 

desperta nos alunos; a aproximação à leitura e o desenvolvimento da compreensão 

leitora que promove; a situação comunicacional que proporciona, próxima do registo 

oral; a temática geralmente atual, contemporânea, específica da cultura e do contexto 

em que este tipo de texto se insere e que o tornam mais próximo dos alunos; a 

abordagem sociocultural que oferece; as inúmeras possibilidades de exploração que 

permitem desenvolver os vários domínios da língua; o facto de ser um material 

acessível, barato, de fácil manejo e sem necessidade de meios técnicos de leitura; entre 

outras vantagens abordadas no presente trabalho. 

Deve o professor saber escolher a banda desenhada de acordo com o tema e os 

conteúdos das unidades didáticas e os objetivos das atividades e adaptá-la à idade, aos 

interesses e ao nível linguístico dos alunos. 

 

Palavras-chave: banda desenhada; recurso didático; língua estrangeira. 
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Resumen  

 

  El enfoque comunicativo que actualmente guía la enseñanza de lenguas 

extranjeras aboga por una reducción del protagonismo del profesor en favor de la 

presencia activa y dinámica del alumno. Esto requiere que el profesor busque, analice y 

organice los materiales auténticos y didácticos para guiar al alumno en su proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera (LE). 

En este sentido, el cómic es un recurso didáctico que debe tenerse en cuenta en las 

clases de idiomas extranjeros.  

El propósito de este informe es mostrar las ventajas de utilizar este material en la 

clase de español, lengua extranjera (E/LE). 

La utilización del cómic se justifica por varias razones: la motivación que produce 

en los estudiantes; el acercamiento a la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora; 

la situación comunicativa que está cerca del registro oral; su temática actual, 

contemporánea y específica de la cultura y del contexto en el que este tipo de texto se 

implanta y se acerca a los estudiantes; el enfoque sociocultural que ofrece; las 

numerosas posibilidades de explotación que desarrollan las diferentes destrezas de la 

lengua; el hecho de que es un material accesible, de bajo costo, fácil de manejar y sin la 

necesidad de medios técnicos de lectura; entre otras ventajas discutidas en este trabajo. 

El profesor debe saber cómo elegir los cómics de acuerdo con el tema y el 

contenido de las unidades de enseñanza y los objetivos de las actividades y adaptarlos a 

la edad, intereses y nivel lingüístico de los alumnos. 

 

Palabras clave: cómic, recurso didáctico, lengua extranjera. 
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Introdução 

 

O presente trabalho, desenvolvido no âmbito do Mestrado em Ensino de 

Português e Espanhol no 3.ºciclo do Ensino Básico e Secundário, tem por objetivo dar a 

conhecer o caráter didático da banda desenhada como recurso nas aulas de espanhol, 

língua estrangeira (E/LE), na medida em que permite desenvolver diversas 

competências por parte dos alunos, nomeadamente a competência leitora. 

A escolha do tema do trabalho advém da função que a banda desenhada 

desempenhou na nossa infância, nomeadamente na iniciação à leitura. O colorido das 

páginas e a dinâmica das imagens despertaram-nos a imaginação e conduziram-nos à 

leitura de outros tipos de texto. Este processo, bastante comum nos dias de hoje, é na 

realidade um processo de maturação leitora pelo qual passam muitas crianças e jovens. 

Neste sentido, a utilização da banda desenhada nas aulas poderá ser uma mais-valia no 

incentivo da leitura dos nossos jovens alunos. 

Para além de razões pessoais, outros motivos levaram à escolha do tema e 

prendem-se com as vantagens que a utilização da banda desenhada levam para a aula de 

LE. A motivação que este tipo de material desperta junto dos discentes é uma 

importante razão que por si só justifica a escolha do nosso tema, uma vez que a banda 

desenhada é geralmente recebida com entusiasmo pelos alunos e propicia uma 

participação mais ativa nas atividades de sala de aula. A idade do grupo de alunos com 

quem iríamos trabalhar, que se situa entre os 11 e os 14 anos, contribuiu para a 

confirmação da nossa escolha. 

Por outro lado, as características próprias da banda desenhada tornam-na num 

material de excelência para ser utilizado com fins pedagógicos. A combinação entre 

texto e imagem facilita os processos de memorização e compreensão. A sua linguagem 

coloquial e a sua temática atual, contemporânea, específica da cultura e do contexto em 

que este tipo de texto se insere tornam-no mais próximo dos alunos. Para além disso, a 

banda desenhada constitui um meio muito atual, com o qual os mais jovens, criados 

numa sociedade marcadamente audiovisual, se identificam. Estas características fazem 

com que a banda desenhada se preste a várias abordagens no ensino de diferentes 

conteúdos, com múltiplas possibilidades de atividades. 

A eleição do tema visa também combater o preconceito de alguns professores e 

pedagogos em relação à banda desenhada, associada frequentemente apenas à diversão, 

à leitura fácil e superficial e a conteúdos banais e sem importância. 
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 Escolhido o tema, procurámos referências de avaliação do potencial didático da 

banda desenhada. Facilmente encontrámos bibliografia que legitimou as nossas opções. 

Por um lado, literatura específica como o Vademécum para la formación de profesores 

– Enseñar español como segunda lengua (L2)/lengua extranjera (LE) (Sánchez Lobato 

& Santos Gargallo, 2004), o Plan Curricular del Instituto Cervantes  (PCIC) (Instituto 

Cervantes, 2006), as publicações da Asociación para la Ensenanza del Español como 

Lengua Extranjera (ASELE) e os Programas de Espanhol do Ensino Básico e 

Secundário, em vigor nas escolas portuguesas, sugerem a utilização de textos autênticos 

e de variada tipologia, como a banda desenhada. Por outro, vários pedagogos e 

professores debruçaram-se sobre o estudo da banda desenhada com fins pedagógicos no 

ensino de língua materna (LM) e língua estrangeira (LE) e apontaram vantagens na sua 

utilização como recurso didático. 

 Assim, a estrutura do trabalho reflete a nossa preocupação em fundamentar 

teoricamente as nossas escolhas quer do tema quer da planificação da unidade didática.  

O relatório está dividido em duas partes, além das referências bibliográficas e dos 

materiais utilizados na implementação da unidade didática e reunidos na secção 

«Anexos».  

A primeira parte do trabalho é constituída por um enquadramento teórico do tema. 

São aprofundadas questões relacionadas com o processo de aquisição/aprendizagem de 

LM/LE, com o processo de leitura e o desenvolvimento da compreensão leitora em LM 

e LE e especificamente com o processo de leitura da banda desenhada, uma vez 

entendermos ser o desenvolvimento da compreensão leitora uma das maiores vantagens 

do uso deste meio expressivo em sala de aula. Seguidamente exploramos questões 

específicas sobre a banda desenhada e que são extremamente relevantes para a sua 

abordagem: as origens da banda desenhada, a sua definição e a problemática da sua 

terminologia usada nos países hispano-falantes. Como entendemos que a utilização da 

banda desenhada em sala de aula exige o conhecimento das suas características 

fundamentais, abordamos também os principais elementos deste recurso. Seguidamente, 

apresentamos várias potencialidades da banda desenhada na Educação e 

especificamente no ensino de E/LE, como por exemplo a sua relação com as 

competências comunicativas, nomeadamente a subcompetência linguística, 

sociolinguística e a sociocultural. Pretende-se ainda apresentar algumas formas de 

exploração didática da banda desenhada, sugestões de atividades e por fim demonstrar o 

lugar da banda desenhada nos documentos orientadores do ensino de E/LE, como os 
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Programas do Ensino Básico e Secundário de Espanhol ou o Quadro Europeu Comum 

de Referência para as Línguas (Conselho da Europa, 2001). 

A segunda parte do trabalho centra-se na aplicação deste modelo teórico à prática 

educativa. Apresentamos primeiramente a caracterização da escola onde foi 

implementada a unidade didática e a caracterização da turma com a qual trabalhámos. 

Segue-se a reflexão da metodologia que orientou a planificação e a sua implementação. 

Por fim, debruçamo-nos sobre a avaliação do processo de ensino-aprendizagem e a 

reflexão crítica da prática educativa. 
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1. A aprendizagem de uma LE  

 

Quando abordamos o tema do ensino de línguas surgem dois conceitos 

fundamentais e distintos: aquisição e aprendizagem (Thatcher, 2000). O termo 

aquisição aplica-se à língua materna e é considerado um processo espontâneo e 

inconsciente de interiorização de regras como consequência do uso natural da 

linguagem com fins comunicativos. Por outro lado, o termo aprendizagem aplica-se às 

línguas segundas e estrangeiras, na medida em que se considera a aprendizagem como 

um processo consciente que se produz através da instrução formal e implica um 

conhecimento explícito da língua.  

Deste modo, o processo de aquisição da LM apresenta diferenças significativas 

em relação ao processo de aprendizagem de uma L2/LE.  

Todas as crianças começam a comunicar, desde muito pequenas, na língua da 

comunidade, de forma natural e aos quatro anos dominam praticamente as estruturas 

sintáticas, as regras morfológicas, o sistema de fonemas vocálicos e consonânticos, 

sem se darem conta do conhecimento linguístico que possuem. Muitas são as teorias 

que surgiram no século passado e que pretendiam explicar este processo, como o 

condutismo, o inatismo e o interacionismo, que iremos seguidamente abordar de forma 

breve. 

O condutismo não faz distinção entre a aprendizagem linguística de outro tipo de 

aprendizagem. Assim, segundo este modelo, tudo se aprende mediante o processo de 

ensaio e erro, que parte de um estímulo e provoca uma resposta do organismo. Neste 

sentido, a aquisição da LM é feita através da imitação e repetição de sons e das 

estruturas linguísticas que as crianças ouvem.  

A hipótese inatista da aquisição da linguagem é uma teoria proposta por Chomsky 

(1959), segundo a qual o ser humano nasce com uma capacidade inata no cérebro para 

adquirir linguagem, da mesma forma como adquire o andar. A tarefa da criança será a 

de desenvolver a sua faculdade em função do ambiente que a rodeia e não apenas a de 

imitar o que ouve.  

A teoria interacionista, baseada em algumas teorias como a do inatismo, defende 

que aliada a uma capacidade inata para adquirir linguagem estão outros fatores de 

natureza social que podem condicionar o comportamento linguístico e que produzem 

diferenças de criança para criança. Assim, a língua materna é aprendida e ensinada, 

através da interação social. O contexto sociocultural determina o que será aprendido, 
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como será aprendido e a forma como essas aprendizagens serão utilizadas para 

comunicar.  

No que diz respeito ao processo de aprendizagem da uma L2/LE, muitos teóricos 

procuraram aplicar as teorias da aquisição da LM à aprendizagem da uma L2/LE. 

As mais recentes teorias afirmam que a aprendizagem de uma L2/LE
1
 é 

influenciada por múltiplos fatores que intervêm no processo de aprendizagem de uma 

língua estrangeira. Ellis (1994: 193-195) propõe três grandes grupos: a) fatores externos 

ao indivíduo: relação com o meio, contextos e situações de aprendizagem, etc.; b) 

fatores internos: língua materna, conhecimento do mundo, conhecimento linguístico, 

etc.; c) fatores individuais: idade, personalidade, inteligência, etc. 

A teoria de Krashen (1987)
2
 considera os fatores descritos por Ellis e fundamenta- 

-se em cinco hipóteses: a distinção entre aquisição e aprendizagem consciente, a 

hipótese da ordem natural de aquisição, a hipótese do monitor, a ideia do input ou dados 

de entrada como o fator mais importante na aquisição de uma língua e a hipótese do 

filtro afetivo. As duas últimas são as que descrevem variáveis causativas da aquisição. 

Devido à sua relação com os materiais que propomos neste trabalho, centrar-nos-emos 

apenas nas últimas condições.  

Para Krashen (Ibidem), os dados de entrada - input - são um fator determinante 

para que se dê a aquisição de uma língua. Tanto a criança que está a aprender a sua LM 

como o estudante de L2/LE passam por um estado de competência na língua alvo (i) a 

outro mais avançado (i + l), mediante a exposição a amostras de língua que são 

compreensíveis mas vão mais além do nível de competência inicial. Para passar do 

estado de i para i + l o estudante deve ser exposto a amostras de língua que contenham 

essa estrutura, que se centre no significado e não na forma da mensagem. Segundo 

Krashen (Ibidem: 21) esta situação é possível de alcançar porque: 

 

Não utilizamos apenas a nossa competência linguística para compreender. Também 

utilizamos o contexto, o nosso conhecimento do mundo, a informação 

extralinguística que possuímos para nos ajudar a entender a linguagem. (Tradução 

nossa) 

                                                
1Embora as teorias de L2 e LE comunguem de um modo geral dos mesmos princípios pedagógicos, 

existem diferenças significativas que as separam, uma vez que a aprendizagem de LE se realiza num 

espaço físico circunscrito - sala de aula, num país onde essa língua não é falada e a aprendizagem da L2 é 

feita no país onde essa língua é falada. 
2 Muitas mais teorias sobre a aprendizagem de LE poderiam ser exploradas. No entanto, decidimos limitar 

a nossa exposição às hipóteses de Krashen por irem ao encontro do tema do nosso trabalho. 



 

7 
 

Para que o input seja efetivo tem de reunir uma série de condições: ser 

compreensível, interessante, relevante, não estar sequenciado gramaticalmente e 

proporcionar-se em quantidade suficiente.  

A compreensão da estrutura i + l pode ser feita por meio de formas linguísticas e 

não linguísticas. Como exemplo das formas não linguísticas, o autor menciona o uso de 

imagens e materiais reais como apoio extralinguístico.  

Outro recurso extralinguístico que favorece a compreensão de mensagens que 

contêm i + l é o conhecimento do mundo dos estudantes. Neste sentido, Krashen 

(Ibidem) propõe «discutir temas que sejam familiares ao estudante», uma vez que a falta 

de familiaridade com o tema faz com que a mensagem seja mais difícil de entender.  

Estritamente relacionada com a hipótese anterior está a teoria do filtro afetivo. 

Esta teoria tenta dar validade científica a um condicionante do processo de aquisição e 

aprendizagem de línguas, o impacto das emoções na aprendizagem. Para Krashen 

(Ibidem), são múltiplas as variáveis afetivas que se relacionam com o sucesso na 

aprendizagem de uma L2/LE. As principais variáveis apontadas são: motivação, 

confiança e ansiedade. No que diz respeito às primeiras variáveis, sabemos que os 

aprendentes com uma motivação e confiança elevada obtêm melhores resultados na 

aprendizagem. Por outro lado, uma ansiedade baixa, quer pessoal, quer resultante do 

contexto educativo, conduz a uma melhor aprendizagem de uma L2/LE. Deste modo, se 

os estudantes se sentem preocupados e ansiosos, o filtro afetivo é alto e as mensagens 

encontram dificuldade em passar o filtro e chegar aos alunos. Se os estudantes se 

sentem seguros e confiantes têm o filtro afetivo mais baixo, conseguindo processar mais 

mensagens e acelerar o ritmo da aprendizagem. 

Como iremos ver ao longo do presente trabalho, a banda desenhada é um recurso 

que vai ao encontro das hipóteses de Krashen porque reúne todas as condições de 

aprendizagem de uma LE exigidas pelo autor: é uma fonte rica de input, é um recurso 

extralinguístico que vai ao encontro das características que este deve ter, como o uso de 

imagens, é um material real e é atrativo e familiar ao aluno, permitindo baixar o filtro 

afetivo do mesmo. 

 

2.  As competências básicas da língua 

 

Como vimos anteriormente muitos são os fatores que fazem parte do processo de 

aprendizagem de uma LE e, de acordo com Ellis (1994), podem-se agrupar em sociais 
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ou externos, individuais e internos. Nos fatores internos, incluem-se os conhecimentos 

linguísticos que o aprendente tem da língua. 

Desde o ponto de vista didático, «ouvir», «falar», «ler» e «escrever» constituem 

tradicionalmente as quatro grandes áreas de intervenção no ensino e na aprendizagem de 

estruturas linguísticas e envolvem capacidades de perceção e compreensão, por um 

lado, e de produção e uso, por outro (Domínguez, 2008). 

Centrado nestas áreas, O Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas: aprendizagem, ensino, avaliação
3
 (QECR) (Conselho da Europa, 2001: 35) 

estabelece cinco competências comunicativas de língua: a compreensão oral/auditiva, a 

compreensão leitora/escrita, a expressão escrita e subdivide a expressão oral em 

interação oral e produção oral. 

De um modo geral, as teorias de ensino de LE defendem que a aprendizagem passa 

pelo desempenho da competência comunicativa
4
 através do desenvolvimento das 

competências de compreensão e expressão, tanto orais como escritas, uma vez que não 

são compartimentos estanques e se congregam para que qualquer ato comunicativo 

esteja integrado num contexto claro de construção de sentido. 

Assim, o professor de LE deve orientar o ensino do idioma na direção do 

desenvolvimento das referidas competências e realizar atividades que permitam o 

desenvolvimento de mais de uma competência na aula, não apenas para tornar as 

atividades mais variadas e interessantes mas também para que as competências 

praticadas se complementem e se consolidem. Por exemplo, um conteúdo aprendido 

oralmente é reforçado e consolidado através de atividades relacionadas com a expressão 

escrita.  

São, pois, muitas as atividades que podem ser desenvolvidas a partir da dinâmica 

gerada pelas diversas conjugações possíveis. Torna-se, portanto, natural que os 

exercícios de aprendizagem integrem todas estas variáveis, adequando-as a níveis de 

desenvolvimento, graus de dificuldade e necessidades dos aprendentes. Para isso, é 

                                                
3 Documento criado pelo Conselho da Europa e elaborado por especialistas no ensino de línguas 

estrangeiras. Pretende proporcionar um modelo comum para a elaboração de programas de ensino de 

línguas, diretrizes curriculares, exames e critérios de avaliação, materiais e manuais didáticos em toda a 

Europa e promover o diálogo entre os profissionais do ensino de línguas no sentido da partilha de 

opiniões e troca de informações acerca dos seus métodos didáticos, planos curriculares, elaboração de 

materiais, etc. Esta iniciativa europeia surge do objetivo de atenuar as barreiras que separam os diferentes 

sistemas educativos existentes no ensino de línguas estrangeiras nos diferentes países europeus. 
4
 O conceito de competência comunicativa foi introduzido por Hymes (1972) e definido no contexto do 

ensino de L2 por Canale e Swain (1980), como sendo «a relação e interação entre a competência 

gramatical, o conhecimento das regras gramaticais e a competência sociolinguística, ou o conhecimento 

que rege a utilização da língua». 
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igualmente importante conhecer os mecanismos envolvidos na aprendizagem de uma 

nova língua de modo a melhor adequar os materiais a produzir. 

 

2.1. A compreensão leitora  

 

Atualmente, o ensino de LE
5
 considera a compreensão leitora como um recurso 

imprescindível para atingir um bom nível de competência comunicativa. Segundo 

Fialho e Izco (2009: 23), um modelo de compreensão leitora eficaz deve ser «interativo, 

realizando tarefas que criem processos de comunicação e não só de uso da língua». As 

autoras acrescentam que a compreensão leitora apresenta uma estreita relação com o 

desenvolvimento da competência linguística, porque «o texto escrito constitui uma base 

para receber o input linguístico, para aumentar vocabulário e servir de amostra de 

determinadas estruturas morfossintácticas e funções comunicativas.» (Ibidem). 

A aprendizagem desta competência não se pode produzir subitamente mas de 

forma progressiva, através de uma série de passos que vão desde a leitura dos elementos 

mais simples (sílabas, palavras, frases) até aos mais extensos (orações complexas, 

parágrafos, textos completos).  

Para Rivers (1981: 268) são seis as etapas pelas quais deve passar o aprendente de 

uma LE antes de alcançar a independência e enfrentar de modo autónomo a leitura de 

um texto: 

1. Introduções à leitura - onde se pretende que o aprendiz se familiarize com o 

modo como os fonemas se apresentam graficamente; 

2.  Familiarização - esta fase compreende a leitura de textos previamente 

utilizados oralmente, onde se introduzem palavras e estruturas novas para que 

o aluno possa deduzir o significado através do contexto; 

3. Aquisição de técnicas de leitura - inicia-se a leitura de textos maiores com a 

supervisão do professor. As palavras e as estruturas devem ser já conhecidas 

pelo aprendente, salvo algumas novas que podem ser introduzidas como na 

fase anterior; 

                                                
5 O presente relatório debruçar-se-á apenas sobre o ensino/aprendizagem de LE e não L2, uma vez que a 

língua espanhola é aprendida em contexto formal de sala de aula e por isso ser considerada uma LE nas 

escolas portuguesas. 



 

10 
 

4. Prática - fase na qual se pode iniciar a leitura intensiva
6
 para ultrapassar 

dificuldades gramaticais e adquirir léxico, assim como a leitura extensiva
7
 

com o objetivo de desenvolver o gosto pela leitura; 

5. Expansão - supõe um passo em direção à independência total do aluno face ao 

controlo do professor e do conteúdo léxico e estrutural dos textos; 

6. Autonomia - o aprendiz enfrenta sozinho o texto sem ajuda do professor e 

consulta ocasionalmente o dicionário
8
. 

 

Estas etapas apresentadas por Rivers não excluem a abordagem tradicional ao 

texto  que  passa  pelas  três  fases  de  desenvolvimento  da  compreensão leitora: a pré- 

-leitura, a leitura e a pós-leitura. As atividades de pré-leitura favorecem, em contexto, a 

compreensão da informação do texto; permitem que o aluno formule hipóteses, prediga 

o tema fundamental do mesmo ou imagine qual é o seu conteúdo global; incentivam a 

motivação e a participação. Na atividade de leitura, o aluno ao entrar em contacto com o 

texto pode verificar se as hipóteses apresentadas se concretizam ou não, distinguir 

informação essencial e acessória, explicitar o sentido global do texto, etc.. 

Posteriormente, realizam-se atividades de pós-leitura que partem dos conhecimentos 

adquiridos pela leitura do texto. Por último, o estudante terá de refletir sobre a língua, 

meditar sobre a leitura e relacionar a informação apreendida com os seus 

conhecimentos, de forma a integrar esse conhecimento nas outras competências (Fialho 

& Izco, 2009: 23).  

 Segundo Acquaroni (2004: 952) estas fases são frequentemente ignoradas e o 

trabalho de desenvolvimento da compreensão leitora nas aulas de LE resume-se à 

prática isolada da descodificação, ou seja, no mero reconhecimento visual de palavras e 

do seu significado correspondente, centrando-se exclusivamente no par 

descodificação/significado, A perspetiva construtivista, própria de um enfoque 

comunicativo, propõe que os conceitos de interpretação e sentido sejam incorporados 

definitivamente nas atividades de leitura de LE. 

 Contudo, entender o desenvolvimento da compreensão leitora implica conhecer o 

processo de leitura de LM e LE. 

                                                
6 A leitura é intensiva se o leitor verifica o significado de cada palavra ou frase, assim como as relações 

entre as distintas partes de um texto. 
7 A leitura é extensiva quando o leitor pretende obter uma ideia global do texto, o que não exige entendê- 

-lo todo. 
8 Tradução nossa. 
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2.2. O processo de leitura  

 

Vários são os modelos explicativos do processo da leitura. Até aos anos 60 a 

leitura era concebida como um processo linear e hierarquizado que partia dos níveis 

mais baixos de processamento e que ia desde a perceção e identificação de grafemas e a 

associação com um fonema correspondente, ao reconhecimento primeiro de sílabas, 

depois de palavras e assim sucessivamente até chegar à produção de sentido. É o 

chamado modelo ascendente (bottom-up) (Nunan, 1998). No entanto, acontece com 

frequência que depois de o leitor decifrar cada palavra do texto não é capaz de 

compreender o seu sentido.  

O modelo descendente (top-down) propõe uma trajetória inversa, na qual o leitor 

vai percorrendo a superfície do texto em busca de indícios que vai selecionando. O grau 

de compreensão leitora já não depende do reconhecimento de cada palavra do texto mas 

de inferir informação significativa do texto, de confirmá-la e corrigi-la à medida que 

avança na leitura (Goodman, 1973: 23). 

A partir da década de 70 surge o modelo interativo que parte do caráter construtivo 

da memória e da adoção do modelo cognitivo, designado de teoria dos esquemas. 

Assim, a compreensão da leitura é processada através da interação dinâmica entre o 

texto e o leitor para produzir significado. Ao contrário dos anteriores, este modelo não 

pressupõe um processamento linear e sequencial mas um processamento que se orienta 

simultaneamente quer pelas informações dadas pelo texto como pelos esquemas de 

conhecimento prévio do leitor (Carrell, 1988: 32-54).  

Nesta perspetiva ler implica a decifração de palavras num texto, a sua 

identificação, a sua integração num contexto e a consequente atribuição de um sentido 

nesse contexto. Porém, o ato de ler está também associado à capacidade de 

compreender, isto é, de extrair sentido do texto e de «emprestar» sentido ao texto, 

invocando a propósito deste os conhecimentos da experiência de vida e as leituras 

precedentes do leitor (Weaver, 1980: 65).  

 

2.2.1. O processo de leitura de uma LE 

 

 Os estudos sobre o processo de leitura anteriormente mencionados surgiram 

originalmente no âmbito da investigação em LM e em muitos casos aplicados 

diretamente à LE. Estudos sobre os esquemas de conteúdos dão conta de que os leitores 
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de uma LE não utilizam as mesmas estruturas concetuais que utilizam na leitura em 

LM, levando a diferentes processos de leitura (Carrell, 1983: 183-207). Por exemplo, o 

modelo de leitura mais frequentemente utilizado por leitores principiantes em LE é o 

ascendente (bottom-down). Durante a leitura, este tipo de leitor centra-se principalmente 

em reconhecer palavra a palavra, depois frase a frase até chegar à interpretação global 

do texto.  

 Em  finais  dos  anos  70,  surgiu  a  teoria  conhecida  como  Hipótese  do  Curto- 

-Circuito (Short-Circuit Hypothesis) (Clarke, 1979; Carrell, 1991) que relacionava o 

desenvolvimento da competência leitora com o nível de competência linguística. Esta 

teoria defendia que o leitor de LE para ser um leitor eficiente devia ter um determinado 

nível de competência nessa mesma língua, já que um baixo nível linguístico provoca um 

curto-circuito no processo de compreensão, que obriga o leitor a abandonar as suas 

estratégias de leitor eficiente na LM, para ter de recorrer a estratégias próprias de um 

leitor inexperiente. Consequentemente pensava-se que a competência de leitura deveria 

ser desenvolvida em níveis mais avançados. Hoje sabe-se que «cada destreza adquire-se 

normalmente em interação recíproca com as demais»
9
 (Mayor, 2000: 20) e que «a 

compreensão da leitura constitui-se em si mesma uma autêntica estratégia de 

aprendizagem que deve ser exercitada desde o início»
10

 (Acquaroni, 2004: 952). 

 Na década de 80, a Hipótese da Interdependência Linguística (HIL) (Goodman, 

1973; Coady, 1979) veio defender que a compreensão da leitura não depende tão 

diretamente da competência linguística mas é sobretudo uma questão de leitura. Assim, 

a maior ou menor facilidade em compreender um texto em LE será proporcional ao grau 

de competência de leitura na sua LM. 

 Apesar de contrárias, Acquaroni (2004: 952) defende que estas hipóteses não se 

excluem mas «complementam-se, uma vez que tanto a habilidade de leitura do aprendiz 

como o nível de competência em L2/LE incidem na eficácia leitora»
11

.  

 A autora apresenta de uma forma sistemática as principais características 

específicas do processamento da leitura em LM e em L2/LE.  

 

 

 

                                                
9 Tradução nossa. 
10Tradução nossa. 
11Tradução nossa. 
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Leitores nativos Leitores não nativos 

Alto nível de automatização na descodificação 

e integração simultânea do significado. 

Menor nível de automatização da 

descodificação, que impede a integração 

simultânea do significado. 

Centram a sua atenção no significado do 
texto. 

Atenção centrada na descodificação de 

estrutura e significado (sobrecarga da 

memória a curto prazo). 

Predomínio do processo interativo com 
preferência pelo descendente (top-down). 

Dependem mais do processo ascendente 
(bottom-up). 

Dispõem de um amplo repertório de 

estratégias de leitura. 

Necessitam de transferir estratégias de leitura 

adquiridas na L1. 

Adequam as estratégias de leitura às 

exigências da tarefa. 

Maior dificuldade para adequar as estratégias 

de leitura. 

Facilidade para inferir e interpretar a 

informação implícita no texto. 

Dificuldade para inferir e interpretar a 

informação implícita no texto. 

Familiaridade com o contexto sociocultural 

em que se insere a sua língua materna. 

Interpretação idiossincrática do texto errónea, 

por adaptar determinados aspetos à sua 

própria cultura. 

 

 

  

 

Giovannini (1996: 28), à semelhança de Acquaroni, advoga ser necessário o 

domínio básico da competência linguística da LE e das estratégias de leitura para se 

poder ler numa LE e sintetiza os conhecimentos e estratégias indispensáveis à 

competência leitora:  

- estratégias pessoais de leitura e aprendizagem; 

- competência linguística - ainda que seja básica - na língua meta;  

- conhecimentos prévios e experiência sociocultural; 

- competência discursiva na língua materna e na nova língua, sobretudo no que 

se refere a: 

a) a familiaridade com o género e o tipo de texto; 

b) o reconhecimento da estrutura; 

c) a capacidade de reconstruir o sentido à medida que a leitura avança; 

d) a apropriação dos elementos linguísticos que dão coesão e fazem avançar o 

discurso
12

. 

 

 

 

                                                
12 Tradução nossa. 

Figura 1 - Quadro comparativo das principais caraterísticas do processamento da 

leitura em L1 e L2 (In Acquaroni, 2004: 953), (Tradução nossa). 
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2.3. A seleção de textos para a compreensão leitora 

 

A seleção de textos para o desenvolvimento da compreensão leitora de um 

aprendente de LE deve ser criteriosa. 

Segundo Nuttall (1982: 49) um texto para leitura deve reunir os seguintes 

requisitos: 

 a) qualidade do conteúdo, de tal forma que se torne interessante e apropriado para 

o fim a que se propõe;  

b) «explorabilidade», ou seja, que possa ser explorado na aula e integrado com 

outras competências; 

c) legibilidade, que não ofereça demasiadas dificuldades desde o ponto de vista 

lexical ou estrutural
13

. 

 

Já Gelabert et al. (2002: 26) defendem que a seleção de textos deve recair em 

vários fatores que despertem a motivação do aprendente de LE: 

 

(…) o nível de língua do aluno, o tema, a tipologia, a dificuldade linguística e o 

tamanho do texto. Todos estes fatores determinarão a motivação do aluno e do 

professor e ao mesmo tempo garantirá o sucesso nos resultados pretendidos por 

ambos. (Tradução nossa) 

 

De acordo com Bright e McGregor (1970: 61), a escolha de textos não se deve 

basear apenas em critérios linguísticos (nível apropriado de vocabulário, estrutura 

gramatical não demasiado complexa, registos variados, questões de estilo, etc.) mas 

também na familiaridade que o texto pode ter com o aluno, o que facilitará a sua 

compreensão. Propõem ainda que o texto deve ser interessante para que o aluno o queira 

ler, para isso deve apresentar conteúdos próximos ao universo do aluno, deve ser rico 

em possibilidades de ser abordado em distintos ângulos e o conteúdo deve estar em 

consonância com a idade dos aprendentes. 

Neste sentido, as atividades de desenvolvimento da compreensão leitora podem e 

devem partir de «diferentes canais escritos como livros, revistas, jornais, catálogos, 

material publicitário, cartazes, formulários, dicionários, cartas, relatórios, mensagens, 

etc.» (Fialho & Izco, 2009: 23) e, podemos acrescentar, banda desenhada. 

                                                
13 Tradução nossa. 
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2.4. A banda desenhada e a compreensão leitora na aula de E/LE 

 

 Os principais estudos sobre a leitura nas aulas de L2/LE sugerem que a leitura 

deve ser trabalhada a vários níveis, abrangendo as dimensões globais e as dimensões 

mais elementares dos vários tipos de discursos presentes na sociedade, que se 

complementam entre si (Weaver, 1980). Considera-se ainda indispensável treinar o 

aluno em vários tipos de leitura como, por exemplo, a leitura com fins recreativos e a 

leitura em vários domínios de conteúdo. 

Entre os textos presentes no quotidiano dos alunos situa-se a banda desenhada. 

Trabalhar a leitura a partir da banda desenhada permite trabalhar um texto que é já 

familiar ao aluno, que compreende uma tipologia distinta da tradicionalmente 

trabalhada na aula de línguas, que é um material autêntico e que permite facilmente a 

exploração de atividades de desenvolvimento dos vários domínios da língua, para além 

da leitura.  

Os Programas de Espanhol em vigor nas escolas portuguesas dão conta da riqueza 

deste meio expressivo. Por exemplo, o Programa de Espanhol de Ensino Básico 3.º 

Ciclo, de iniciação (Ortega, 1997: 30) e o Programa de Espanhol, nível de Iniciação 

10.º ano (Fernández, 2001: 7), assim como os estudos de vários autores (Acquaroni, 

2004: 954) recomendam que o docente deve expor o aluno a uma tipologia textual 

variada com o objetivo de se familiarizar com diferentes estruturas textuais. Neste 

sentido, a banda desenhada é aconselhada na aula de E/LE porque, para além de 

apresentar uma organização textual particular, através de balões, das legendas ou dos 

cartuchos, faz-se acompanhar de elementos visuais que complementam a interpretação 

deste tipo de texto. 

Vários autores encontram na aparente facilidade de leitura da banda desenhada 

outro argumento para o seu uso nas aulas de LE.  

Para Bianchi e Farello (1997: 16), a «presença de vários códigos permitem que 

não se subordine unicamente à competência alfabética a possibilidade de captar e 

produzir significado», o que facilita a compreensão leitora da banda desenhada, 

principalmente para o leitor principiante de LE. 

De facto, o texto e a imagem sugestivamente combinados dão lugar a um discurso 

facilmente compreensível e estimulante para os alunos. A leitura de banda desenhada, 

adequada a cada idade, funciona como treino para melhorar a capacidade de 

compreensão leitora de uma forma simples e lúdica. 
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  A banda desenhada é frequentemente considerada de fácil leitura, não exigindo 

uma grande capacidade interpretativa para a sua compreensão. Esta ideia errónea leva 

muitos docentes a marginalizarem este recurso didático nas aulas de línguas. Não nos 

podemos esquecer que o grau de dificuldade na leitura e na interpretação de um texto de 

banda desenhada varia de texto para texto, à semelhança de outros tipos de texto. Deste 

modo, há textos de banda desenhada de fácil e de difícil leitura e interpretação.  

  Na verdade, a leitura da banda desenhada pode apresentar aspetos que 

complexificam a compreensão leitora do aprendente de idiomas e que se prendem com a 

utilização de onomatopeias, de gíria, de expressões idiomáticas, de símbolos e de 

características específicas da cultura da língua estrangeira que o aluno não conhece. 

Estas marcas sociolinguísticas e socioculturais por si só não devem ser obstáculos para a 

sua utilização, bem pelo contrário, constituem estímulos na aprendizagem de novos 

conteúdos. Cabe ao professor saber quando introduzi-los, atendendo a diversos fatores: 

os conteúdos, os objetivos, o tema da unidade didática, a idade, o interesse e o nível 

linguístico dos alunos. 

 

2.4.1.  O processo de leitura da banda desenhada  

 
Desde que surgiu na imprensa diária, no final do século XIX, a banda desenhada 

tornou-se num género muito popular, encontrando um público leitor muito vasto e, em 

particular, passou a fazer parte da «dieta» literária inicial da maioria dos jovens. 

Eisner
14

 (1985: 7-10), no capítulo «Os quadrinhos como forma de leitura» de 

Quadrinhos e arte sequencial, dá-nos conta que durante os últimos cem anos o tema da 

leitura era diretamente associado ao conceito de alfabetização, ou seja, a aprender a ler 

palavras. Mais tarde, veio-se a constatar que a leitura de palavras era apenas um 

subconjunto de uma atividade humana mais geral, que inclui a descodificação de 

símbolos, a integração e a organização de informações. Deste modo, pode-se pensar na 

leitura como uma forma de atividade de perceção, na qual a leitura de palavras é apenas 

uma manifestação dessa atividade, como a leitura de figuras, mapas, diagramas, 

imagens, etc. Segundo Eisner a banda desenhada emprega uma série de imagens 

repetitivas e símbolos reconhecíveis que quando são usados várias vezes para expressar 

ideias similares tornam-se uma linguagem. A essa aplicação disciplinada o autor chama 

                                                
14 Eisner é considerado um dos mais importantes artistas de banda desenhada e uma das maiores 

influências no desenvolvimento do género. 
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de «gramática» da «arte sequencial», termo criado pelo autor para se referir a banda 

desenhada. 

Neste sentido, a banda desenhada exige a leitura de palavras e imagens, a 

compreensão desta associação e a tradicional descodificação de texto. Assim, a 

especificidade da banda desenhada obriga o leitor não só a exercer as suas habilidades 

interpretativas verbais mas também visuais. Uma vez que as características da arte (por 

exemplo, perspetiva, simetria, pincelada) e as caraterísticas da literatura (por exemplo, 

gramática enredo, sintaxe) se sobrepõem, tornam a leitura de banda desenhada um ato 

de perceção estética e de esforço intelectual.  

Eisner rejeita assim a ideia de facilidade e superficialidade, associada à leitura da 

banda desenhada, relembrando que os processos psicológicos envolvidos na 

compreensão de uma palavra e de uma imagem são análogos e que as estruturas da 

ilustração e da prosa são similares. 

Em relação ao processo de leitura de banda desenhada podemos falar de dois 

tipos: a leitura global, que nos dá uma imagem de conjunto do que há para ler e a 

analítica que nos permite decompor esta globalidade nos pormenores que a constituem 

(Sá, 1995: 231). 

McCloud (2005: 70-81) vai mais longe e introduz o conceito de «conclusão» para 

explicar os processos de leitura que ocorrem de vinheta para vinheta. O desenhador 

americano entende por «conclusão» o fenómeno de observar partes para perceber o 

todo. Do mesmo modo que chegamos a conclusões observando o mundo que nos rodeia 

através dos nossos sentidos, que nos revelam uma realidade fragmentada e incompleta, 

cabendo ao nosso conhecimento do mundo e às nossas experiências anteriores 

completar mentalmente o que está incompleto, este processo ocorre também na leitura 

da banda desenhada, especificamente no espaço entre duas vinhetas. É nesse espaço, 

chamado de «sarjeta» ou «calha», que a imaginação humana capta duas imagens 

distintas e as transforma numa única ideia. Quanto maior o nível de exigência de 

conclusão, mais difícil é a leitura do texto de banda desenhada. 

McCloud distingue seis categorias de leitura de vinheta para vinheta de acordo 

com o nível de conclusão ou de imaginação exigido ao leitor no espaço existente entre 

uma vinheta e outra. 

A primeira categoria é chamada de «momento-a-momento» e exige pouca 

conclusão, uma vez que as diferenças de uma vinheta para a outra são mínimas. São 
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visíveis, por exemplo, num pequeno movimento no espaço ou uma pequena 

transformação no rosto de uma personagem. 

O segundo tipo de categoria apresenta um único tema na progressão distinta de 

«ação-para-ação». Em geral, o que se apresenta neste tipo de transição é uma 

personagem ou objeto que atua sobre outro, causando-lhe uma modificação por força 

dessa ação. A conclusão ou interpretação exigida é ainda pouca. 

A terceira categoria leva o leitor de «tema-em-tema» dentro de uma mesma ideia. 

Entre duas vinhetas o leitor é levado a imaginar ou antever o que vai acontecer na 

próxima.  

Na quarta transição, chamada de «cena-a-cena», é exigido ao leitor o raciocínio 

dedutivo entre uma vinheta e outra, uma vez que o intervalo entre elas pode levar o 

leitor através de distâncias significativas de tempo e espaço e estas não estarem 

explicitadas por meio de legendas. Esta sequência exige um maior grau de conclusão 

porque a cena descrita numa vinheta é completamente distinta da seguinte. 

A seguinte categoria tem por nome «aspeto-para-aspeto». A sequência de vinhetas 

apresenta diferentes aspetos de um lugar, ideia ou atmosfera. Normalmente não tem 

texto e nela pode servir para criar uma atmosfera onírica ou para reforçar o suspense. 

O último tipo de transição é o «non-sequitur» e apresenta uma sequência de 

vinhetas sem qualquer lógica entre elas, exigindo um grande grau de interpretação ou 

conclusão. Contudo, McCloud (2005: 73) acredita que «por mais que uma imagem seja 

diferente de outra, sempre haverá um tipo de alquimia no espaço entre os quadros, que  

nos pode ajudar a descobrir um sentido até a combinação mais dissonante». 

Como vimos, as seis categorias propostas por McCloud seguem uma progressão 

interpretativa de dificuldade que vai da mais simples - «momento-a-momento», à mais 

complexa - «non-sequitur». Esta progressão refere-se ao nível de conclusão exigida do 

leitor, seja em língua materna ou língua estrangeira.  

A capacidade de identificar a categoria de conclusão e consequentemente o grau 

de complexidade de leitura e interpretação exigidas entre as vinhetas, assim como os 

aspetos sociolinguísticos e socioculturais já mencionados, são elementos que devem ser 

tidos em consideração no processo de escolha das bandas desenhadas a serem 

trabalhadas na aula.  

Em relação ao percurso da leitura da banda desenhada, não foge ao estabelecido 

na cultura ocidental, da esquerda para a direita. A disposição das vinhetas segue essa 

ordem, uma vez que corresponde ao fluxo normal do olhar do leitor. Contudo, segundo 
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Eisner (1985: 7), na prática essa norma não é absoluta. Frequentemente, o leitor olha de 

relance a última vinheta, mas acaba por voltar à ordem convencional. Para que o leitor 

não desvie o olhar da sequência de imagens, o ilustrador concebe esta sequência de 

modo a que só seja percebida se o leitor seguir um determinado percurso de leitura. 

 

 

2.5.  Incentivo à leitura 

 

 

Uma das funções reconhecidas e atribuídas à banda desenhada por muitos teóricos 

e educadores é o incentivo à leitura. O desinteresse pela leitura por parte das novas 

gerações tem sido explicado, de forma generalizada, como consequência dos meios 

visuais e audiovisuais.  

Desta situação nos deu conta o inquérito (v. Anexo 1) aplicado à turma
15

 com a 

qual trabalhámos em Introdução à Prática Profissional III (IPP3) e revelou-nos que 60% 

da turma ocupa habitualmente os seus tempos livres vendo televisão (39%) e ouvindo 

música (21%). Sem surpresas, a atividade de leitura é apenas mencionada por 7% dos 

inquiridos. 

Quando inquiridos sobre o género de livro que preferem ler, sem surpresa, os 

alunos expressaram o seu apreço pelos géneros mais próximos ao seu universo: banda 

desenhada (32%) e livros de aventuras (18%). Dos outros géneros referidos fazem parte: 

policiais (13%), ficção científica (11%), romance (7%), poesia (4%) e diários (4%). 

Alguns alunos não responderam (11%). 

O interesse das crianças e dos jovens pela banda desenhada é explicado por Moya 

(1977: 149-150) pelo facto de este género atender à sua necessidade de crescimento 

mental. Na sua opinião, eles: 

 

(…) pouco entendem da literatura produzida para elas. O desinteresse que nutrem, 

por qualquer gênero de leitura, que não seja de banda desenhada, pode ser 

explicado pela falta de familiarização com certas noções abstratas da linguagem 

comum, particularmente da linguagem escrita, pela dificuldade experimentada na 

análise do seu vocabulário, etc.  

 

                                                
15 O inquérito foi realizado pela turma 7.ºD no dia 14 de outubro de 2011 e diz respeito a um universo de 

28 alunos, apesar de a turma ser constituída por 29. Os alunos inquiridos dividem-se em 13 raparigas 

(46%) e 15 rapazes (54%), variando as idades entre os 11 e os 14 anos. A média de idade é de 12,2 anos.  
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Assim, a banda desenhada, ao falar diretamente ao imaginário das crianças e dos 

jovens, preenche as suas expetativas e prepara-as para a leitura de obras escritas. A 

experiência de folhear as páginas de uma revista de banda desenhada pode despertar e 

consolidar o gosto pelo livro impresso. 

Barrero (2002: 1) partilha desta ideia e defende que a banda desenhada pode 

«servir de veículo entre o suporte de papel (associado a uma leitura ativa) e os suportes 

audiovisuais (associados a uma leitura passiva).»
16

. 

No entanto, o preconceito existente em relação à banda desenhada por parte de 

alguns pais, professores e educadores compromete a possibilidade de utilizar este meio 

de comunicação para incentivar a leitura. A banda desenhada é erradamente considerada 

como um subproduto que fomenta o analfabetismo pelo facto de a leitura deste tipo de 

texto ser considerada mais simples e fácil do que outros textos, afastando assim o leitor 

de uma leitura mais complexa. Nava (2002: 1) refuta esta ideia considerando que estas 

duas modalidades de leitura são autónomas, que ocorrem paralelamente e se 

influenciam mutuamente. Por outro lado, a leitura de banda desenhada pode ser um 

ponto de partida para a leitura de outros tipos de textos. Sabemos que a criança que não 

lê banda desenhada tão pouco se sentirá disposta a enfrentar textos didáticos, literários e 

informativos. A sua utilização pode ser assim de grande valia para iniciar os alunos à 

consolidação do hábito e do prazer de ler.  

Amor (2006: 103), a propósito da motivação dos alunos para a leitura, diz-nos:  

 

Partir da realidade, do conhecimento do que os alunos lêem, seja de boa ou má 

qualidade, de género prestigiado ou não: ler algo, nem que seja, simplesmente, o 

jornal desportivo ou o «Almanaque Patinhas», é sempre melhor do que não ler. 

 

Utilizar um recurso como a banda desenhada sem conhecer os aspetos intrínsecos, 

que fazem dela o meio expressivo e popular que é, limita a sua exploração por parte do 

professor. Desta feita, consideramos importante abordar aspetos considerados 

relevantes, como a sua origem, o conceito de banda desenhada, as várias terminologias e 

as suas características estruturais. 

 

 

 

                                                
16 Tradução nossa. 
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3. As origens da banda desenhada 

 

As narrativas ilustradas estão entre as formas mais antigas de expressão criativa. 

As suas origens perdem-se na época pré-histórica, quando os homens e as mulheres 

pintavam cenas de caça nas paredes das cavernas. Assim se manifestava o impulso 

criativo e se desenvolviam novas formas comunicativas e artísticas. A prática 

consolidou-se através dos tempos. No antigo Egipto criaram-se os hieróglifos como 

idioma de um povo. Em África, as complexas talhas de madeira davam vida a cenas 

domésticas e a porcelana asiática era decorada com figuras que contavam episódios 

históricos. As tapeçarias medievais eram ilustradas com figuras tecidas em seda e as 

janelas decoradas com vitrais coloridos que representavam narrativas populares e 

religiosas. Estas formas de expressão, que envolvem imagens e por vezes palavras para 

contar uma história, são consideradas precursoras da banda desenhada (Renard, 1981: 

8). 

A partir do século XIX, o texto acompanha sistematicamente o desenho. O 

desenvolvimento da imprensa permitiu o aparecimento, em jornais, de tiras 

humorísticas que satirizavam a atualidade, possibilitando o desenvolvimento de um 

género que resultaria no que hoje conhecemos como banda desenhada.  

Em 1895, o New York Journal publicou The Yellow Kid and His New 

Phonograph, de Outcault, considerada a primeira banda desenhada moderna. A difusão 

que teve por altura do seu surgimento e a que verificamos atualmente faz com que a 

banda desenhada seja hoje considerada um produto de cultura de massas. 

A banda desenhada teve o seu primeiro apogeu na primeira metade do século XX 

e era considerada apenas a sua função de entretenimento junto das crianças e jovens. Os 

anos 60 reivindicaram o valor artístico da banda desenhada, principalmente em países 

como a França, Bélgica e Estados Unidos, onde o seu consumo se normalizou como um 

produto adulto e os seus leitores aprenderam a valorizá-la tanto plasticamente como 

narrativamente. É considerada então a «nona arte»
17

. Em países como Portugal e 

Espanha, este meio de expressão continua relegado à categoria de subproduto cultural 

ou material unicamente adequado a crianças e jovens, apesar da crescente importância 

atribuída à banda desenhada como produto artístico. 

 

                                                
17 Morris (1964), criador de Lucky Luke e de Rantanplan, foi quem apresentou esta designação pela 

primeira vez na secção "9e. Art. Musée de la bande dessinée", na revista belga Spirou. 
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4. Algumas propostas de definição de banda desenhada 

 

A procura de uma definição de banda desenhada tem por objetivo distinguir este 

tipo de texto de outros que lhe são familiares e que frequentemente são confundidos 

com a banda desenhada, como a novela gráfica ou os desenhos humorísticos. 

O conceito de banda desenhada apresenta algumas ambiguidades. Primeiro porque 

os autores que se debruçam sobre o seu estudo nem sempre são claros a que se estão a 

referir, se à forma ou ao conteúdo, se ao meio ou ao género, depois porque definir banda 

desenhada requer uma análise de todo o género de obras que contam uma história 

através de desenhos. Contudo, se analisássemos todas as obras que vão ao encontro 

desta definição teríamos de admitir que as pinturas pré-históricas ou as tapeçarias 

medievais seriam banda desenhada. Apesar de estas obras contarem histórias através de 

desenhos, não possuem determinadas características que reconhecemos na banda 

desenhada, tal como a conhecemos hoje. 

Coma (1979: 9) destaca o caráter narrativo da banda desenhada: «é uma narrativa 

mediante uma sequência de imagens desenhadas»
18

. No entanto, este critério por si só 

não é suficiente para distinguir banda desenhada de outros géneros que lhe estão 

próximos, como a novela gráfica.  

Manacorda (1976: 23) define a banda desenhada como «uma sequência narrativa 

formada por vinhetas dentro das quais podem integrar-se textos linguísticos ou alguns 

signos que representam expressões fonéticas»
19

, acrescentando assim ao caráter 

sequencial de Coma outras características distintivas: a vinheta e os elementos 

linguísticos e icónicos, como as onomatopeias.  

A ordem sequencial da banda desenhada destacada por estes dois autores é um 

facto importante na leitura da banda desenhada. As imagens encontram-se ordenadas 

numa sequência de forma a facilitar a sua leitura: da esquerda para a direita, segundo os 

hábitos de leitura no Ocidente.  

Reis e Lopes (2000: 45) apresentam uma definição bastante completa e destacam 

o aspeto narrativo da banda desenhada:  

 

(…) constitui uma modalidade de narrativa de extensão variável, cujo 

fundamental suporte expressivo é a imagem gráfica, acompanhada ou não por 

                                                
18 Tradução nossa. 
19 Tradução nossa. 
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texto verbal e elaborada de acordo com específicos procedimentos técnicos, 

destinados a incutir no conjunto de signos icónicos que integram o relato a sua 

narratividade própria.  

 

Já Renard (1981: 11-13) considera que apenas existem três elementos sempre 

presentes numa banda desenhada: história, através de uma sucessão temporal de 

acontecimentos, tendo em comum uma ou várias personagens; desenhos apresentados 

numa sequência que expressam o encadeamento de acontecimentos; e a impressão, na 

medida em que o suporte material da banda desenhada tem um caráter manejável, 

idêntico ao jornal ou ao livro. Renard conclui: «chamar-se-á banda desenhada a toda a 

história desenhada e impressa» (Ibidem).  

Muñoz (1982: 60) acrescenta na sua definição o suporte - o papel - como 

componente essencial para existir banda desenhada:  

 

(…) a banda desenhada é uma narração construída através de imagens desenhadas 

em papel, ligadas em cadeia pela presença mais ou menos frequente das mesmas 

personagens, pela continuidade temporal que supõe a inclusão de textos e pela 

lógica implícita da mesma narração, impressa numa grande quantidade de 

exemplares e difundida por canais sociais que correspondem à sua própria 

natureza. (Tradução nossa) 

 

Atualmente, esta característica já não é distintiva da banda desenhada, uma vez 

que hoje já é possível ler banda desenhada em suportes eletrónicos, como o computador, 

iPad, etc. 

Muñoz salienta ainda, reiterando a perspetiva de Renard, a indispensabilidade da 

impressão da banda desenhada, justificando assim o seu caráter de meio de 

comunicação de massas. Este aspeto é também valorizado por Loras (1976: 40) quando 

afirma que: 

 

(…) a banda desenhada é, por um lado, um meio de comunicação de massas, 

impensável sem esse requisito de difusão massiva; por outro, é um sistema de 

significação com um código próprio e específico, tenha o não uma difusão 

massiva. (Tradução nossa). 
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Como verificamos, o elevado número de elementos que caracterizam a banda 

desenhada, juntamente com o facto de cada autor dar ênfase a determinados elementos 

em detrimento de outros, torna difícil chegar a uma definição de banda desenhada. A 

característica mais consensual apontada pelos autores citados diz respeito ao caráter 

sequencial e narrativo de imagens desenhadas, uma vez que esta pressupõe um conjunto 

de ações passadas em tempo e espaço determinados, centrados num ou em mais 

personagens. Outros aspetos são destacados por uns e omitidos por outros, como a 

presença do sistema verbal e icónico, a utilização de códigos específicos da banda 

desenhada, o suporte, a impressão e o caráter de meio de comunicação de massas. 

Podemos, pois, interpretar o conjunto de elementos citados, bem como a forma 

como se articulam entre eles e como são percebidos em qualquer parte do mundo, como 

definidores da especificidade da banda desenhada. 

 

5. A terminologia da banda desenhada nos países de língua espanhola 

 

A designação deste meio de comunicação difere nos diferentes países. Nos 

Estados Unidos convencionou chamar-se comics, pois as primeiras histórias de banda 

desenhada eram de humor; em França eram publicadas em tiras - bandes - diariamente 

nos jornais e ficaram conhecidas por bandes dessinées; na Itália, ganharam o nome dos 

balões - fumetti, plural de fumetto, que indicam a fala das personagens; em Portugal tem 

o nome de história aos quadradinhos ou banda desenhada e no Brasil história em 

quadrinhos. Mas mais importante que conhecer as origens das várias designações nos 

diversos países, é nos países hispano-falantes que as diferentes terminologias nos 

suscitam interesse, por um lado, para conhecer e dar a conhecer as variantes lexicais que 

se referem ao mesmo tipo de texto e, por outro, para justificar o uso de um termo 

específico durante a prática educativa.  

O mundo hispânico utiliza vários termos para designar banda desenhada. Os mais 

frequentes  são  historieta,  tebeo  e cómic. O termo historieta é usado nos países latino-  

-americanos, a par de outros termos como monitos no México e Chile, comiquetas na 

Venezuela ou muñequitos em Cuba. Já em Espanha o termo autóctone é tebeo e deriva 

do nome da revista de banda desenhada TBO, que começou a ser publicada em 1917. 

Tebeo rapidamente se difundiu como sinónimo de historieta. A partir dos anos 70 o 

termo anglo-saxónico comic começou a ser amplamente utilizado nos países de língua 

espanhola.  
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No entanto, o consenso em torno da terminologia a ser adotada nos países 

hispânicos está longe de ser alcançado.  

Procurámos saber como é que os principais dicionários de língua espanhola 

definem os termos mais frequentes: cómic, historieta e tebeo. O dicionário de língua 

espanhola on-line da Real Academia Espanhola (RAE, s/d) define historieta
20

 e cómic
21

 

como sinónimos e apresentam duas aceções. A primeira como uma sequência de 

vinhetas que constitui uma narração e a segunda, como livro ou revista de banda 

desenhada. Já tebeo
22

 partilha esta última definição, ou seja, é referido apenas como 

suporte da banda desenhada. 

O Diccionario de uso del español de Moliner (1990), não contempla a palavras 

cómic. O termo historieta é definido como conto ou história ilustrada com desenhos e 

tebeo como «nome que se emprega para designar em geral as publicações infantis com 

histórias, anedotas, etc.»
23

. 

Em relação ao Diccionario ideológico de la lengua española de Casares (1992), 

considera historieta apenas como um «conto ou relato breve de pouca importância»
24

 e 

não lhe atribui o significado de banda desenhada. Já os termos comic e tebeo não 

figuram no dicionário. 

Esta pesquisa nos dicionários de língua espanhola permitiu-nos comprovar a 

divergência que existe à volta dos termos e podemos concluir o seguinte: historieta 

pode designar apenas a narração ilustrada ou também a revista, ou seja, o suporte da 

narração ilustrada; cómic apresenta estas duas aceções na RAE e não existe nas outras 

duas publicações consultadas. Já tebeo é o termo que reúne consenso como sinónimo de 

revista nos dois primeiros dicionários. 

Verificámos nas leituras que fizemos para o presente trabalho que cómic surge na 

maioria dos estudos consultados como o termo mais utilizado e reúne maior consenso 

junto dos teóricos de banda desenhada e falantes de espanhol, motivos pelos quais foi o 

vocábulo utilizado na prática profissional de espanhol - IPP3, junto da turma de 

espanhol. Os termos historieta, tebeos, comiquetas e monitos foram dados a conhecer 

                                                
20 Historieta é definida pela RAE como «série de desenhos que constitui uma narração (…) com texto ou 

sem ele. Pode ser uma simples tira na imprensa, uma página inteira ou um livro» (Tradução nossa). 

Consultado a 17/02/12. 
21 Cómic é definido pela RAE como «série ou sequência de vinhetas com desenvolvimento narrativo. 

Livro ou revista que contem estas vinhetas» (Tradução nossa). Consultado a 17/02/12. 
22 Tebeo: é definido pela RAE como «revista infantil de banda desenhada» ou ainda «secção de um jornal 

onde se publica banda desenhada» (Tradução nossa). Consultado a 17/02/12. 
23 Tradução nossa.  
24 Tradução nossa. 
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aos alunos, numa perspetiva sociocultural, como termos autóctones de vários países de 

língua espanhola e sinónimos de cómics. 

 

6. Os principais elementos da banda desenhada  

 

A utilização da banda desenhada com fins didáticos exige o conhecimento das 

suas características fundamentais do seu sistema narrativo, composto por dois códigos 

que interagem, o verbal e o visual. Só com este conhecimento o professor conseguirá 

explorar de forma correta as potencialidades deste recurso.  

 Nava (2002: 2) aponta o desconhecimento das características da banda desenhada 

como a razão para a utilização pouco frequente ou mesmo para a sua desvalorização 

pelos docentes: «os professores não estão familiarizados com os princípios básicos da 

banda desenhada, desconhecem a natureza da sua linguagem e assim desperdiçam as 

oportunidades comunicativas que oferece a sua função social»
25

. 

Assim, para que a compreensão desta manifestação artística seja possível, é 

necessário conhecer os elementos pertinentes da linguagem ou, usando o termo utilizado 

por Eisner (1985: 7), da «gramática da arte sequencial».  

Na procura de uma definição de banda desenhada já demos conta de alguns 

elementos que a compõem e que fazem dela um género muito específico e que tornam 

esta forma de expressão tão popular e atrativa. Vamos seguidamente apresentar uma 

breve reflexão sobre as principais componentes da banda desenhada, a partir sobretudo 

dos trabalhos de Renard (1981), Eisner (1985) e Gasca e Gubern (1998).  

 

6.1.  A estrutura 

 

A banda desenhada estrutura-se em pranchas que correspondem a uma página. 

Cada prancha é constituída por diferentes quadradinhos que são organizados 

sequencialmente e se designam por vinhetas. Tiras ou bandas são o conjunto de vinhetas 

de uma linha.  

As vinhetas integram-se em sequências e geram a história. Essas sequências 

devem ser lidas da esquerda para a direita e de cima para baixo, e a sua leitura 

pressupõe dois tipos: uma leitura global, que nos dá uma imagem de conjunto do que há 

                                                
25 Tradução nossa. 
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para ler e uma leitura analítica, que nos permite decompor esta globalidade nos 

pormenores que a constituem (Sá, 1985:231). Apresentam tradicionalmente a forma reta 

de quadrado ou retângulo. Segundo Eisner (1985: 44) estes traçados retos «sugerem que 

as ações contidas no quadrinho
26

 estão no tempo presente». Por outro lado, o tempo de 

passado, ou «flashback muitas vezes é indicado por meio da alteração do requadro
27

. O 

traçado sinuoso ou ondulado é o indicador mais comum de passado». Quando se 

pretende chamar a atenção para um pormenor ou isolar um elemento importante é 

frequente utilizarem-se outras formas como o círculo ou o contorno da figura de uma 

personagem. Por vezes a linha que delimita e separa as vinhetas pode nem existir e 

expressa uma noção de espaço ilimitado, segundo Eisner (1985: 45). 

A construção da vinheta põe em ação técnicas que a banda desenhada foi buscar a 

outros géneros, como o cinema ou a fotografia (os planos, os ângulos de visão e o 

enquadramento), que cumprem distintas funções, como acentuar a importância de uma 

personagem, da sua mensagem ou da ação. Na apresentação destas técnicas seguiremos 

a abordagem de Renard (1981: 133). 

As vinhetas podem apresentar imagens muito longe, afastadas, ou muito perto, 

aproximadas. O afastamento e a aproximação das imagens permitem dar a ideia de 

movimento e tornar mais interessante a narração visual da história.  

São sete os planos utilizados no cinema e que foram adaptados pelo desenhador à 

banda desenhada: 

-  plano panorâmico: permite representar uma paisagem; 

- plano geral ou de conjunto: enquadra a totalidade da paisagem e das 

personagens; 

- plano médio: é o plano narrativo por excelência, apresenta as personagens de pé; 

- plano americano: apresenta as personagens dos joelhos para cima, permitindo 

visualizar certos detalhes da ação; 

- plano aproximado ou primeiro plano: apresenta as personagens até à cintura, 

revelando as expressões definidas das personagens; 

- grande plano: permite destacar a fisionomia das personagens, pois apenas 

enquadra a cabeça e os ombros, ou ainda sublinhar o valor de um objeto ou de um 

movimento; 

                                                
26 Quadrinho: Vinheta em português europeu. 
27 Requadro: Moldura da vinheta em português europeu. 
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- muito grande plano ou de pormenor: destacam a importância de uma 

personagem ou de um objeto. Estes últimos dois planos possuem sobretudo um valor 

psicológico de dramatização. 

O desenhador pode utilizar ainda o ângulo de visão ou ponto de vista que se aplica 

às personagens representadas de corpo inteiro. São considerados três ângulos: 

- ponto de vista normal ou plano, que corresponde ao campo de visão de um 

homem em pé;   

- visão em picado, que mostra a personagem vista de cima para baixo. Este ângulo 

confere uma aparência esmagada tanto física como psicológica da personagem; 

- visão em contrapicado, que representa o efeito oposto, ou seja, a personagem é 

vista de baixo para cima, transmitindo uma atitude triunfante ou ameaçadora. 

Por vezes, o desenhador associa aos planos e aos ângulos de visão, uma outra 

técnica cinematográfica, o enquadramento. Esta associação permite destacar as ideias 

relacionadas com os diferentes planos e ângulos de visão.   

 

6.2. A narração e o diálogo 

 

Ao contrário do que acontece num romance ou num conto, a narração na banda 

desenhada não fica apenas a cargo da mensagem verbal, é transmitida também através 

de uma sequência de imagens e de um conjunto de símbolos e signos. 

 

6.2.1. A mensagem verbal 

 

No início da sua história a banda desenhada começou por ser uma sucessão de 

imagens a que se acrescentava o texto na parte inferior da vinheta, como legenda. A 

relação/imagem modificou-se com o aparecimento do balão, que se tornou num 

elemento essencial da banda desenhada e num dos mais característicos. O balão é o 

espaço destinado ao discurso direto de uma personagem, isto é, ao diálogo ou ao 

monólogo. O nome provém da sua forma que geralmente é redonda, mas pode também 

assumir outras formas que representam gritos, emoções, pensamentos. O balão é 

acompanhado de um apêndice que funciona como uma seta, indicando o emissor do 

discurso ou do pensamento. 

Existem também outros espaços destinados ao texto: a legenda e o cartucho. A 

legenda é um pequeno retângulo situado na parte superior ou inferior da vinheta, 
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destinado à voz do narrador que fornece informações espácio-temporais da ação. Os 

cartuchos são vinhetas totalmente preenchidas por texto que introduzem outras vinhetas 

ligadas a um novo momento da história. 

 

6.2.2.  A mensagem icónica 

 

A metáfora visual é uma convenção gráfica apresentada através de símbolos ou 

imagens, que traduzem expressões verbais, como por exemplo, «ver estrelas», «ideia 

luminosa», etc. 

O efeito de movimento é outra característica própria da linguagem visual da banda 

desenhada. Este efeito é criado pelas linhas cinéticas, através da utilização de raios, 

curvas, nuvens de pó, etc. 

São usados ainda outros símbolos convencionais que funcionam como signos de 

apoio. Servem para enriquecer a expressão das personagens da história. Por exemplo: o 

ponto de exclamação (!) serve para expressar surpresa, o ponto de interrogação (?) 

transmite dúvida. 

 

6.2.3. A mensagem verbal e icónica 

 

Por vezes os autores recorrem a letras expressivas (com desenho próprio) para 

representar sons e ruídos, como por exemplo: poing, splash. É a onomatopeia que, 

juntamente com o balão, é uma reconhecida característica do universo da banda 

desenhada. Gubern (1974: 151) define as onomatopeias como «fonemas com valor 

gráfico que sugerem acusticamente ao leitor o ruído de uma ação ou animal». Pode estar 

dentro ou fora do balão e combina o código verbal e icónico. Segundo Zink (1997: 26), 

a sua principal função é «sinestésica, transmite ao leitor sensações e emoções através da 

combinação entre a expressividade sonora de um vocábulo e a sua estilização gráfica». 

 

Nesta breve exposição constatámos que a origem de algumas convenções da 

banda desenhada provém de outras formas de expressão, como o cinema, mas também, 

as artes plásticas, a literatura, e o teatro, segundo Gasca e Gubern (1998: 55). No 

entanto, os autores salientam que a banda desenhada apresenta outras características 

próprias e originais e que foram utilizadas por outros géneros como a pop-art, que 

nasceu graças à banda desenhada.    
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Muitas mais características haveria a enumerar, como por exemplo a cor, dada a 

sua importante função simbólica e estética. Porém, o nosso objetivo não é fazer um 

estudo exaustivo sobre os elementos técnicos que compõem a banda desenhada, mas 

antes apresentar as características mais representativas que o professor deve conhecer e 

dar a conhecer aos alunos. Reiteramos portanto a importância de o professor conhecer 

as principais características deste tipo de texto, porque este conhecimento permitir-lhe-á 

otimizar o trabalho de planificação da aula, fazer uma escolha acertada ao selecionar e 

ao elaborar atividades com e a partir da banda desenhada, tornar mais claro o processo 

de formulação dos objetivos, antecipar, até certa medida, possíveis dificuldades e 

quanto tempo vai exigir cada atividade.  

 

7. A banda desenhada e a educação 

 

 A função da banda desenhada não se cinge apenas ao entretenimento. A sua 

vertente pedagógica é reconhecida por inúmeras instituições que veem no seu potencial 

comunicativo um veículo de transmissão de informações dirigido principalmente aos 

mais jovens. É o caso de instituições de saúde e assistência social que elaboram e 

distribuem boletins informativos em formato de bandas desenhadas que abordam temas 

de saúde, sexualidade ou drogas. Destacamos, pela sua qualidade e pela possibilidade de 

exploração em sala de aula, a iniciativa da Comissão Europeia (1998) de publicar 

bandas desenhadas sobre temas como a xenofobia e o racismo destinadas à reflexão e ao 

debate por parte de professores e alunos
28

. Outro projeto internacional centrado no uso 

da banda desenhada com fins educativos é o World Comics Finland (WCF), uma 

organização não-governamental (ONG) fundada em 1997 por artistas finlandeses de 

banda desenhada. Neste projeto, a banda desenhada é o meio de comunicação 

privilegiado devido ao seu baixo custo, à sua facilidade de chegar a todo o lado sem 

necessidade de outros mediadores técnicos (como a internet, a eletricidade, a televisão) 

e à sua facilidade de interpretação, para chegar às populações carentes e com elevadas 

taxas de analfabetismo de países subdesenvolvidos. Esta ONG, em associação com 

organizações locais, promove campanhas de divulgação e sensibilização da população 

para problemas locais, como a violência no Quénia, direitos de herança no Burundi, a 

condição da mulher no Paquistão, as queimadas descontroladas em Moçambique, etc. 

                                                
28 Documento disponível em: http://www.cuadernointercultural.com/racista-yo-comic-varios-idiomas/ 

http://www.cuadernointercultural.com/racista-yo-comic-varios-idiomas/
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Os habitantes locais são ainda convidados a expressar os seus problemas através do 

desenho de bandas desenhadas
29

.  

 Apesar do reconhecimento do seu potencial pedagógico pela sociedade e da 

grande aceitação que este meio de comunicação tem nos jovens, a banda desenhada é 

um recurso ainda pouco utilizado, se comparado com outros tipos de texto, por ser 

considerado por muitos docentes como um subproduto, portador de conteúdos banais, 

sem importância e infantil, no sentido pejorativo deste último termo. Esta posição deve- 

-se aos preconceitos que a ela se associam e que Nava (2002: 2) identifica: «tal antipatia 

podia dever-se a distintos preconceitos: a banda desenhada transmite ideias erradas às 

crianças e aos adolescentes, fá-los perder tempo, contribui para uma leitura superficial, 

para o abandono da «verdadeira» leitura e promove o analfabetismo coletivo»
30

.  

 Atualmente são muitos os autores (Altarriba, 2003; Nava, 2002; Escudero, 2006; 

Miravalles, 1999; Rojas, 2004) que apresentam estudos onde reconhecem as 

potencialidades do uso da banda desenhada no ensino, não apenas de línguas 

estrangeiras mas de várias áreas disciplinares.  

 O caráter interdisciplinar da «nona arte» é frequentemente explorado em 

disciplinas como Ciências, História e Literatura. Por exemplo, obras como A História de 

Portugal em Banda Desenhada (Reis, 2003) ou a Historia de España en cómic (AA. 

VV., 1992) podem funcionar como recursos importantes na aula de História, para alunos 

do ensino básico. Por outro lado, fazer a iniciação ao estudo de D. Quixote de La 

Mancha, de Miguel Cervantes, através de uma banda desenhada de qualidade, como por 

exemplo, a adaptação de Don Quijote de la Mancha (AA. VV., 1979), pode ser uma 

atividade motivadora para a abordagem da obra original de Cervantes. Podem ser ainda 

propostas de trabalho nas aulas de espanhol, no âmbito da história e cultura espanholas. 

 

8. A banda desenhada na aula de E/LE  

 

No que diz respeito à utilização da banda desenhada como recurso didático no 

ensino de línguas estrangeiras, apesar de existir ainda alguma resistência ao seu uso, 

vários métodos de ensino de idiomas recorrem à banda desenhada ou a vinhetas isoladas 

na realização de atividades de compreensão e produção escrita e, com menor frequência, 

também atividades orais. 

                                                
29 É possível consultar mais informações em: http://www.worldcomics.fi/ 
30 Tradução nossa. 

http://www.worldcomics.fi/
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As vantagens apontadas por educadores, pedagogos e linguistas na utilização da 

banda desenhada na aula de E/LE são muitas. 

A banda desenhada é um recurso que responde à hipótese do input e do filtro 

afetivo de Krashen (1987). Responde à hipótese do input porque é uma fonte de input 

que apresenta as características atribuídas pelo autor: compreensível, interessante, 

relevante, real e familiar. Assim, Krashen (Ibidem: 164) propõe o uso de materiais de 

leitura atrativos como uma das possíveis fontes de input complementares de qualquer 

método de ensino/aprendizagem: 

 

O que se lê depende do aluno e do que tem disponível. Para algumas pessoas 

podem ser romances de mistério, para outros romances de ficção científica e para 

outros bandas desenhadas. O único requisito é que a história ou a ideia seja 

compreensível e que o tema interesse genuinamente ao aluno, que seja algo que 

leria na sua língua materna. (Tradução da autora) 

 

Seguindo ainda as teorias do autor, podemos dizer que a banda desenhada é um 

recurso com influência sobre o filtro afetivo, na medida em que, por um lado, o filtro 

afetivo baixa quando o professor utiliza recursos e atrativos familiares, por outro, este 

recurso proporciona mostras compreensíveis de língua, o que por sua vez se repercute 

nos fatores emocionais, reduzindo a ansiedade.  

Segundo Snauwaert (2011: 4) «a banda desenhada cobre as quatro competências 

básicas implicadas na aprendizagem de um idioma: ler, falar, escrever e escutar»
31

. 

Permite desenvolver a competência leitora porque a imagem serve de apoio ao texto e, 

por isso, auxilia a leitura e a compreensão do texto. Desenvolve a competência oral 

porque o discurso direto da banda desenhada, muito fiel ao registo oral, integrando 

interjeições, palavras coloquiais, expressões populares e onomatopeias, facilita a 

imitação das estruturas faladas, como a consolidação do léxico correspondente. 

Trabalha a expressão escrita, uma vez que a relação imagem/texto estimula a produção 

escrita, com a realização de exercícios para completar balões de fala ou redigir 

pequenos diálogos a partir de um tema, utilizando certas expressões e certas construções 

gramaticais. No entanto, o autor realça que a competência auditiva é a única que não se 

desenvolve plenamente porque a banda desenhada não permite testar a compreensão de 

uma cadeia de palavras pronunciadas. Para além das quatro competências referidas, 

                                                
31 Tradução nossa. 
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Snauwaert acrescenta que a banda desenhada apresenta conteúdos que «encaminham os 

estudantes até à competência intercultural»
32

, dando a conhecer a história, a estrutura 

sociopolítica e a mentalidade das sociedades hispano-falantes (Ibidem). 

 Altarriba (2003: 4-9) partilha da opinião de Snauwaert no que diz respeito ao 

desenvolvimento da competência oral próxima da linguagem coloquial, dada a situação 

comunicativa em que se encontram quase sempre as personagens de banda desenhada e 

na aquisição de léxico devido às propriedades ilustrativas da banda desenhada. Salienta 

ainda que o facto de ser um material «acessível, barato e de fácil manejo, a banda 

desenhada é, pois, o instrumento ideal para familiarizar o aluno com o mundo da 

narração através da imagem, preponderante hoje em dia.»
33

.  

Quando comparada com outros meios narrativos baseados na imagem, 

frequentemente utilizados na aula de LE, como a televisão e o cinema, a banda 

desenhada leva clara vantagem. Rodríguez (1988: 7) defende esta ideia constatando que, 

pela sua simplicidade, a banda desenhada não exige mediadores técnicos para a sua 

leitura. Assim, a sua utilização está ao alcance de qualquer aula. Outra vantagem é a 

presença simultânea da informação da banda desenhada, uma vez que as vinhetas estão 

todas presentes ao mesmo tempo de modo físico e o seu ritmo estritamente temporal 

não é imposto por razões de montagem, por isso «o leitor pode adaptar o seu ritmo de 

leitura, e por tanto o ritmo de análise, ao seu próprio ritmo de descodificação, sem se 

sentir condicionado por uma imposição temporal exterior, como pode ser o caso do 

cinema ou da televisão.»
34

 (Ibidem). 

Para Escudero (2006: 31) a banda desenhada deve ser utilizada na aula de E/LE de 

modo a responder às exigências que o enfoque comunicativo faz ao professor na busca, 

elaboração e organização de materiais autênticos que guiem o aluno no processo de 

aprendizagem da língua espanhola. O autor enumera outras vantagens: pode ser breve e 

a sua sintaxe muito simples utiliza imagens que proporcionam informações várias, 

código gestual e figuras cinéticas e permite ainda desenvolver a subcompetência 

sociocultural. É ainda um meio muito completo na medida em que é um «meio de 

comunicação, ilusão, entretenimento, conhecimento e cultura». 

 Fernández e Díaz (1990) destacam também a riqueza da banda desenhada 

porque, como meio de entretenimento, é de rápida e fácil leitura, tem desenhos 

                                                
32 Tradução nossa. 
33 Tradução nossa. 
34 Tradução nossa. 



 

34 
 

expressivos e coloridos e narra histórias. Enquanto meio de persuasão, transmite valores 

éticos, ideológicos e é capaz de promover uma leitura crítica da realidade. No âmbito da 

função pedagógica, os autores chegaram às seguintes conclusões: estimula a 

criatividade, favorece a aprendizagem, facilita a alfabetização na linguagem icónica e é 

uma janela aberta ao mundo, enquanto reflexo da realidade social de uma época ou de 

um país. Apesar de este estudo ter sido realizado no ensino de espanhol como língua 

materna, consideramos as suas conclusões válidas no ensino de espanhol como língua 

estrangeira.  

Outras vantagens são apontadas à banda desenhada na aquisição de uma língua 

estrangeira. Vergueiro (2004: 22) defende que a associação de imagem e texto facilita 

os processos de memorização e compreensão, por exemplo na aquisição e memorização 

de vocabulário, tão importante na aprendizagem de LE:  

 

(…) palavras e imagens, juntos, ensinam de forma mais eficiente. A interligação do 

texto com a imagem, existente nas histórias de quadrinhos, amplia a compreensão 

de conceitos de uma forma que qualquer um dos códigos, isoladamente, teria 

dificuldades para atingir. 

 

Por abordar assuntos variados, a banda desenhada introduz palavras novas, cujo 

vocabulário se vai ampliando quase de forma despercebida. Além disso, este popular 

meio de comunicação presta-se também à revisão do vocabulário conhecido, através de 

uma grande variedade de situações e que é transmitido por um tipo de texto diferente 

daqueles que os manuais tradicionalmente oferecem. 

Vergueiro (Ibidem: 29) conclui que o seu caráter universal é outra das vantagens 

da banda desenhada. As suas diversas origens abordam geralmente temáticas que podem 

ser compreendidas por qualquer leitor sem necessidade de um conhecimento específico 

anterior ou familiaridade com o tema. Ao mesmo tempo veicula informações em geral 

muito atuais, contemporâneas e específicas da cultura e do contexto em que a banda 

desenhada se insere. Isto possibilita várias abordagens de diferentes conteúdos e 

múltiplas possibilidades de planificar atividades com base na banda desenhada. 

 Facilmente concluímos que a banda desenhada não é um material menor, antes 

pelo contrário. 

 Segundo as últimas investigações sobre o funcionamento do cérebro aplicadas ao 

ensino (Cary, 2004: 21): 
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(…) quando os professores usam bandas desenhadas, o material obtém 

automaticamente o selo de aprovação [dos alunos]. O resultado em termos de 

ensino baseado no cérebro é: os materiais relevantes e atrativos não escolares são 

agora materiais escolares relevantes e atrativos. A aceitação emocional é forte, os 

alunos prestam atenção às atividades e a aprendizagem da segunda língua é 

acelerada. (Tradução nossa) 

 

  Se a banda desenhada for escolhida criteriosamente tendo em atenção o tema, os 

conteúdos e os objetivos da aula e o nível linguístico, a idade e os interesses dos alunos, 

as atividades permitirão desenvolver todas as competências comunicativas e 

possibilitarão converter o fascínio dos alunos pela banda desenhada em conhecimento.  

  

9. A banda desenhada como material comunicativo 

 

O objetivo principal da aprendizagem das línguas é o desempenho da competência 

comunicativa, ou seja, a capacidade de interagir linguisticamente de forma adequada 

nas diferentes situações de comunicação, tanto de forma oral como escrita. Esta 

competência engloba as subcompetências linguística, pragmática, sociolinguística, 

discursiva e estratégica (Canale, 1983). São ainda consideradas outras subcompetências, 

como a sociocultural e a social (Van Ek, 1986). 

Limitaremos a nossa análise às subcompetências linguística, sociolinguística e à 

sociocultural por as considerarmos importantes no tratamento da banda desenhada e 

próximas aos tópicos tratados na aula.  

 

9.1. A subcompetência linguística e a banda desenhada 

 

Segundo Santos Gargallo (2004: 31), a subcompetência linguística
35

 implica: 

 

 o domínio em todos os planos da descrição linguística, ou seja, nos subsistemas 

fonético-fonológico, ortográfico, morfossintático e léxico-semântico. Trata-se de 

que o indivíduo conheça e seja capaz de usar corretamente os elementos do sistema 

                                                
35 Designada de competência gramatical por Canale (1983). 
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e as suas múltiplas combinações: fonemas, as estruturas gramaticais, o vocabulário, 

etc. (Tradução nossa) 

 

Durante décadas a competência linguística foi o único objetivo do ensino de LE. 

Atualmente, o enfoque comunicativo dita que o ensino de uma LE deve ir mais além, 

porque enquanto «o conceito de competência linguística se refere ao conhecimento de 

determinadas regras, a competência comunicativa inclui a habilidade ou a capacidade 

para utilizar esse conhecimento»
36

 e essa competência comunicativa só é plenamente 

adquirida com o desenvolvimento de outras subcompetências (Martín Peris, 2004: 451). 

Deste modo, a subcompetência linguística não deve ser dominante na aula de língua 

espanhola nem tão pouco ser desenvolvida de forma isolada, mas relacionada com as 

demais subcompetências, tendo em vista o desenvolvimento da comunicação. 

Importa ver agora como é que esta subcompetência é abordada nos seguintes 

instrumentos de trabalho: os Programas de Espanhol do Ensino Básico e Secundário em 

vigor, o QECR (Conselho da Europa, 2001) e o PCIC (Instituto Cervantes, 2006).  

No Programa de Espanhol, Nível de Continuação 7.º, 8.º, 9.º (Fialho & Izco, 

2009: 35), a subcompetência linguística é apresentada através de conteúdos linguísticos 

que se subdividem em morfossintáticos, fonéticos, gráficos, lexicais e discursivos e têm 

uma finalidade centrada no desenvolvimento da competência comunicativa: 

 

- Apresentar amostras de língua reais/autênticas e estruturas de língua vinculadas a 

funções, para que o aluno, dentro de um processo dedutivo-indutivo, possa 

descobrir as normas a aplicar em situações comunicativas da sua realidade. 

- Criar uma capacidade funcional que permita a utilização da língua em contextos 

próprios do aluno, situações e cenários de comunicação próximos dos seus 

interesses, necessidades e experiências. 

- Conseguir que se generalizem as regras observadas.  

 

No Programa de Espanhol do Ensino, Nível de Iniciação, 10.º ano (Fernández, 

2001: 18-21), esta competência é identificada com o «conhecimento e a capacidade de 

utilizar a gramática, o léxico, a pronúncia e a ortografia, tendo em vista a compreensão e 

a expressão» e deve ser desenvolvida através dos conteúdos linguísticos apresentados 

para cada ano e nível. O documento reforça o enfoque comunicativo ao afirmar que a 

                                                
36 Tradução nossa. 
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dita subcompetência «está ao serviço da comunicação e é nesta perspetiva que deve ser 

tratada na aula de língua espanhola e não como um fim em si mesmo».  

O QECR (Conselho da Europa, 2001) reconhece três subcompetências, a 

linguística, a sociolinguística e a pragmática, e subdivide a linguística em lexical, 

gramatical, semântica, fonológica, ortográfica e ortoépica. Para cada área linguística, o 

documento apresenta os conteúdos e os quadros dos níveis de progressão de um 

aprendente de LE em usar os recursos linguísticos. 

Adotando também a perspetiva comunicativa, o PCIC (Instituto Cervantes, 2006: 

43) lista os conteúdos linguísticos numa conceção geral da gramática que responde a: 

 

(…) uma visão dos distintos fatores linguísticos como um todo integrado e, 

portanto, as questões gramaticais interpretam-se como mais um componente de 

uma competência comunicativa situada na linha com o enfoque geral do currículo, 

que concebe a língua desde a perspetiva da comunicação. (tradução nossa) 

  

Dadas as potencialidades da banda desenhada acreditamos que esta pode 

desenvolver todas as subcompetências. A linguística é facilmente trabalhada neste 

suporte de comunicação, quer no campo lexical, gramatical, semântico ou ortográfico.  

Altarriba (2003: 9) vê na banda desenhada a vantagem de trabalhar o léxico na 

aula de língua espanhola: «a complementaridade entre palavra e imagem ajudará a 

atenuar as dificuldades do léxico graças a uma produção muito «ilustrativa»
37

.  

Também Snauwaert (2011: 4) comunga da perspetiva de Altarriba: «pelo desenho, 

os estudantes deduzem mais facilmente o significado e a repercussão pragmática das 

palavras»
38

.  

 

9.2. A subcompetência sociolinguística e a banda desenhada 

 

 A subcompetência sociolinguística centra-se na capacidade de um falante produzir 

e entender adequadamente expressões linguísticas em contextos de uso específicos. As 

características dos interlocutores (condição social, idade, etc.), o conteúdo da 

mensagem, bem como as normas e convenções de interação partilhadas pelos 

                                                
37 Tradução nossa. 
38 Tradução nossa. 
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indivíduos de uma comunidade constituem um elo de variáveis dos quais o falante 

deverá ter consciência.  

O Programa de Língua Estrangeira - Espanhol do Ensino Básico, 3º Ciclo 

(Ortega, 1997: 7) menciona a componente sociolinguística como uma competência 

relevante na aprendizagem do aluno de E/LE e atribui-lhe as seguintes finalidades: 

 

- proporcionar o contacto com outras línguas e culturas, assegurando o domínio de 

aquisições e usos linguísticos básicos. 

- favorecer o desenvolvimento da consciência da identidade linguística e cultural, 

através do confronto com a língua estrangeira e a(s) cultura(s) por ela veiculada(s). 

 

Também os programas de Espanhol do Ensino Secundário (Fernández, 2001, 

2002a, 2002b) reconhecem a importância da componente sociolinguística no 

desenvolvimento da competência comunicativa, na medida em que se o aluno conhecer 

os elementos linguísticos da língua alvo e estiver consciente da sua cultura, permitir-

lhe-á adaptar corretamente o seu discurso às diferentes situações comunicativas. 

 No QECR (Conselho da Europa, 2001: 169-174), a subcompetência 

sociolinguística, junto com a linguística e a pragmática, contempla os seguintes 

domínios: os marcadores linguísticos de relações sociais, as regras de delicadeza, as 

expressões de sabedoria popular, as diferenças de registo e os dialetos e os sotaques. 

Em relação ao PCIC (Instituto Cervantes, 2006: 16), a presença da 

subcompetência sociolinguística está subjacente ao objetivo de preparar o aluno como 

agente social, falante intercultural e aprendente autónomo. Para atingir esse objetivo são 

sugeridas situações de interação social onde o aluno desenvolve as suas 

subcompetências sociolinguísticas, como por exemplo: «participar adequadamente em 

distintos tipos de situações sociais e atuar segundo as convenções próprias da 

comunidade em que se integre»
39

.  

Esta subcompetência é também visível nos conteúdos funcionais que são 

apresentados no documento do Instituto Cervantes. Destacam-se alguns exemplos 

como: pedir e dar informações, pedir e dar opiniões, felicitar, etc. 

 

A banda desenhada é um recurso privilegiado para desenvolver a referida 

competência. Por exemplo, as diferenças de registo de língua referidas pelo QECR 

                                                
39 Tradução nossa. 
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(Conselho da Europa, 2001) são elementos sociolinguísticos que podem ser trabalhados 

a partir deste meio expressivo.   

Segundo Rojas (2004: 231), o facto de a banda desenhada constituir um material 

autêntico, produzido para fins comunicativos, sem intenção de ensinar uma língua: 

 

 (…) utiliza primordialmente a variante coloquial e reflete sempre um estado de 

língua atual e próximo, adequado ao público juvenil, o que favorece um uso 

autêntico da língua por parte dos aprendizes de E/LE. (tradução nossa) 

 

Também Altarriba (2003: 9) partilha da opinião da autora anterior, na medida em 

que as personagens se encontram sempre em situação comunicativa e por isso a banda 

desenhada presta-se ao desenvolvimento de uma linguagem coloquial, 

extraordinariamente útil na aula de LM ou na de LE. 

Snauwaert (2011: 4) salienta que os diálogos da banda desenhada reproduzem de 

maneira muito fiel o registo oral da língua, por exemplo através de interjeições, palavras 

coloquiais e expressões expressivas. Facilitam também a imitação das estruturas faladas, 

assim como a consolidação do léxico correspondente
40

. 

 

9.3. A subcompetência sociocultural e a banda desenhada 

 

 A subcompetência sociocultural é fundamental no desenvolvimento da 

competência comunicativa, uma vez que «é necessária para a atuação e adequação 

linguística e consequentemente para o sucesso comunicativo»
41

 (Miquel, 2004: 51). A 

referida competência diz respeito à capacidade de uma pessoa em utilizar uma LE, 

conhecendo e respeitando as normas comportamentais partilhadas pelos falantes de uma 

comunidade, como as referências culturais, as rotinas, os usos convencionais de uma 

língua, as convenções sociais e comportamentos rituais não-verbais. Esta perspetiva 

comunicativa distancia-se do ensino tradicional e estrutural que abordava a cultura 

como um acessório da LE e apresentava uma visão estereotipada. 

Conscientes da importância da componente sociocultural da língua, o Programa 

de Espanhol, Nível de Continuação, 7.º, 8.º, 9.º (Fialho & Izco, 2009: 38) apresenta 

conteúdos baseados em temáticas e áreas socioculturais e recomenda que:  

                                                
40 O autor sugere a leitura de algumas bandas desenhadas de Mortadelo y Filemón, de Ibáñez no 

desenvolvimento deste aspeto. 
41 Tradução nossa. 
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- o ensino da cultura deve ser sempre contextualizado; 

- todas as funções comunicativas previstas no programa devem trabalhar-se em 

íntima conexão com a realidade sociocultural; 

- a realidade dos países hispano-falantes deve ser apresentada, também, de forma 

viva, realizando uma aproximação a partir dos aspetos mais interessantes para os 

alunos . 

 

O QECR (Conselho da Europa, 2001: 209) reconhece que a língua e a cultura 

devem estar sempre associadas no ensino de LE: 

 

Qualquer tipo de tarefa requer que seja activado um conjunto de competências 

gerais apropriadas como, por exemplo, o conhecimento e a experiência do mundo, 

o conhecimento sociocultural (sobre o modo de vida na comunidade-alvo e as 

diferenças essenciais entre as práticas, os valores e as crenças nesta comunidade e 

na própria sociedade do aprendente), as capacidades interculturais (que medeiam 

entre as duas culturas), a competência de aprendizagem e as capacidades práticas 

do quotidiano e da competência de realização.  

 

O referido documento confere à dimensão sociocultural o conhecimento sobre 

uma realidade, sendo a sua aplicação de grande importância no âmbito da aprendizagem 

das LE, já que ao longo do seu percurso, é provável que o estudante se encontre perante 

situações reais que solicitem a posta em prática de determinadas normas 

comportamentais.  

No que diz respeito ao PCIC (Instituto Cervantes, 2006: 515-520), divide a 

competência sociocultural em três subtemas: referentes culturais, no qual apresenta 

aspetos culturais da realidade espanhola e os mais significativos das culturas dos países 

latino-americanos; saberes e comportamentos socioculturais, que fazem referência ao 

conhecimento, baseado na experiência, sobre o modo de vida; os aspetos quotidianos, a 

identidade coletiva, a organização social, as relações pessoais que se dão nas sociedades 

espanhola e latino-americanas; e habilidades e atitudes interculturais que contemplam a 

configuração de uma identidade plural (consciência da própria identidade cultural, 

reconhecimento da diversidade cultural), a assimilação dos saberes culturais e a 

interação cultural e a mediação cultural. 
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Muitos são os autores que reconhecem na banda desenhada um meio privilegiado 

para trabalhar a componente sociocultural. 

 

Escudero (2006: 31-36) apresenta no Boletim da ASELE uma experiência didática 

centrada no aspeto sociocultural com o «objetivo de aproximar intelectualmente o 

estudante a outra sociedade, neste caso a espanhola»
42

. A referida experiência didática é 

realizada a partir de bandas desenhadas porque:  

 

(…) são realizadas por cada país conforme a sua história, os seus modos de vida, 

valores, etc., já que os destinatários dessas mensagens devem sentir-se 

identificados com o que estas mostram. (Tradução nossa) 

 

Segundo Rojas (2004: 230), a banda desenhada é um veículo de cultura e culturas 

na medida em que:  

 

A banda desenhada está carregada de ideologia e de formas de ver o mundo (…) 

através dela transmite-se Cultura com maiúsculas e a cultura com minúsculas de 

um povo: refletem as mudanças histórias, sociais, económicas, os modos de vida e 

a maneira de entender o mundo, os seus habitantes, os seus costumes, os seus 

hábitos, os seus modos linguísticos (…) (Tradução nossa) 

 

A autora (Ibidem: 231) salienta ainda uma característica muitas vezes associada à 

banda desenhada - o humor - que ajuda a compreender as sociedades, no sentido em que 

«recria o mundo real através da via humorística espanhola, difícil de entender para um 

estrangeiro, e a sua leitura facilita de maneira divertida e crítica a compreensão do modo 

de vida dos espanhóis» e dá exemplos de bandas desenhadas que podem ser trabalhadas 

neste sentido, como por exemplo: 13, Rue del Percebe (Ibáñez, 1990), Mortadelo y 

Filemón (Ibáñez, 1998), Zipi y Zape (Escobar, 1987), etc.  

Se Rojas aponta exemplos da banda desenhada espanhola para o aprendente de 

E/LE conhecer a cultura espanhola, já Snauwaert (2011: 4-10) indica as bandas 

desenhadas La oreja rota (Hergé, 1937) e El Templo del sol (Idem, 1949) do famoso 

personagem belga Tintin, para dar a conhecer aspetos culturais, históricos e políticos da 

América Latina. 

                                                
42 Tradução nossa. 
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No entanto, na hora de planificar as atividades de exploração da componente 

sociocultural é indispensável que o professor de E/LE tenha em atenção a faixa etária, o 

nível linguístico, os interesses dos alunos, o tema e os objetivos da aula. Caso contrário, 

a atividade planeada pode não alcançar os resultados desejados. 

 

10. Possibilidades de exploração didática da banda desenhada na aula de 

E/LE 

 

 Atualmente, a banda desenhada ainda é um tipo de texto pouco explorado como 

recurso didático pelos professores de E/LE. Quando isso se verifica, a sua exploração 

cinge-se a atividades de motivação para abordar um conteúdo do programa.  

 Dadas as qualidades que a banda desenhada apresenta e as destrezas que permite 

desenvolver, trabalhá-la apenas como motivação fica aquém do potencial deste recurso. 

 Fernández e Díaz (1990: 111-153) propõem as seguintes modalidades de uso da 

banda desenhada: 

 - Banda desenhada como livro de texto, quando as atividades partem 

exclusivamente da leitura e interpretação de uma banda desenhada. Neste sentido 

sugere-se que, à semelhança do que acontece (ou deveria acontecer) com outros tipos de 

textos, o trabalho com banda desenhada deva receber todos os passos usuais de 

didatização dentro da planificação da aula: introdução e apresentação do tema e a sua 

inserção num contexto, criando uma expetativa antes da sua leitura. Esta expetativa 

aciona mecanismos inconscientes e busca de vocabulário, expressões e estruturas 

relacionadas com o tema dentro do conhecimento pré-existente do aluno. A falta dessa 

planificação e desses passos reduzem a capacidade de compreensão ou torna-se mais 

trabalhosa. 

 - Banda desenhada como apoio, quando é utilizada como ponto de partida para a 

realização de atividades. Por exemplo, na redação de legendas, cartuchos e balões de 

fala, na interpretação do léxico e de onomatopeias. 

 - Banda desenhada para motivar, com o objetivo de provocar uma atitude recetiva 

no aluno que permita fomentar outras atividades. Por exemplo, incentivar à expressão 

oral através do comentário ou debate de um tema gerado pela leitura de uma banda 

desenhada, de uma tira ou simplesmente de uma vinheta. 
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 - Banda desenhada como processo/criação, por exemplo na ordenação de vinhetas, 

na conclusão de uma banda desenhada ou vinheta, na elaboração de uma banda 

desenhada. 

 Flores (2008: 96), num estudo sobre o uso da banda desenhada no ensino do 

italiano como segunda língua, acrescenta mais duas modalidades de uso: 

 - Banda desenhada como aproximação à cultura (italiana). A autora propõe 

atividades de desenvolvimento da competência sociocultural a partir de banda 

desenhada italiana
43

 para dar a conhecer a cultura italiana. 

 - Banda desenhada como aproximação à tradução subordinada. São apresentadas 

atividades no âmbito da tradução destinadas a aprendentes de italiano como língua 

estrangeira de nível universitário. 

 Como verificámos, as modalidades de uso da banda desenhada são muitas. Deve o 

professor escolher as que se adequam aos conteúdos e objetivos das atividades. 

 

 Com o objetivo de averiguar se os manuais escolares contemplam atividades 

utilizando bandas desenhadas
44

 ou elementos que fazem parte do seu universo e, se sim, 

como o fazem, analisámos vários manuais de E/LE que são utilizados nas escolas 

portuguesas. Escolhemos manuais de vários níveis linguísticos e editoras e foram 

analisados segundo as modalidades de uso da banda desenhada, definidas por Fernández 

e Díaz (1990:111-153). 

 Foram analisados quatro manuais de nível inicial 1 ou A1
45

, dado tratar-se do 

nível com o qual trabalhámos na prática educativa. No manual Español en marcha 1 

(Castro et al., 2005:70), a utilização de banda desenhada limita-se à apresentação 

esporádica de vinhetas que devem ser ordenadas e às quais se devem associar frases. É 

utilizada como apoio a um conteúdo gramatical. O segundo manual, Sueña 1 (Blanco et 

al., 2000: 54), apesar de explorar bastante a linguagem não-verbal através de imagens e 

desenhos, apresenta poucas atividades de exploração de banda desenhada. Estas 

prendem-se principalmente com exercícios para completar os balões de fala das 

personagens e permitem desenvolver conteúdos discursivos. O manual Ele, Curso de 

                                                
43 A autora apresenta atividades a partir da banda desenhada italiana Lupo Alberto (Silver, 1989). 
44 Tomou-se em consideração as definições de banda desenhada apresentadas no Capítulo 3: «Algumas 

propostas de definição», da Parte I, nomeadamente a seguinte definição apresentada por Reis e Lopes 

(2000: 45): (…) «constitui uma modalidade de narrativa de extensão variável, cujo fundamental suporte 

expressivo é a imagem gráfica, acompanhada ou não por texto verbal» (…) na medida em que os manuais 

escolares apresentam desenhos e imagens que não devem ser considerados banda desenhada.  
45 Segundo a classificação do QECR. 
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español para extranjeros 1 (Borobio, 1998: 10) faz uma exploração muito diversificada 

da banda desenhada ou de elementos que dela fazem parte, como vinhetas ou balões de 

fala. Apresenta ao longo do manual muitos desenhos sequenciais de personagens que 

falam entre si e a partir da sua interpretação trabalham-se exercícios de expressão oral. 

A utilização de balões de fala é também muito comum, por exemplo, como ponto de 

partida para atividades de expressão oral, após a leitura e interpretação de balões e de 

exercícios para completar balões de fala dos diálogos das personagens (Ibidem: 17, 46). 

Surgem também bandas desenhadas sem diálogos e é solicitada a sua redação depois da 

interpretação visual das vinhetas (Ibidem: 148). Destacamos ainda duas atividades pela 

sua inovação face às anteriores e por partirem de documentos autênticos. A primeira 

atividade é desenvolvida a partir de uma vinheta publicada no jornal El Mundo, 

pressupõe a sua interpretação escrita através de um pequeno questionário, a sua reflexão 

e o seu comentário oral (Ibidem: 84, 85). A segunda atividade propõe a leitura e 

interpretação oral de uma banda desenhada e o desenho de outra subordinada ao tema da 

primeira (Ibidem: 92). Em relação ao manual Plus, Espanhol 7.º ano (Elias et al., 2012: 

39, 81, 138), apresenta também diversas atividades a partir de banda desenhada e sobre 

banda desenhada. Todos os textos são autênticos, dois retirados do jornal El País e os 

restantes cinco são retirados de livros de banda desenhada argentina, nomeadamente 

Macanudo I (Liniers, 2003), e Gaturro a lo grande (Dzwonik, 2007), e são constituídos 

por tiras e pranchas de banda desenhada e não apenas por vinhetas isoladas. São 

utilizados como livro de texto, no qual se parte da leitura para a interpretação mediante 

a realização de um pequeno questionário de consolidação de vocabulário e de 

abordagem sociolinguística e como material de apoio a conteúdos gramaticais. Surge 

ainda uma atividade onde são apresentados os vários tipos de balões usados em banda 

desenhada e é pedido ao aluno que identifique a sua função. Destacamos ainda uma tira 

de banda desenhada que explora não só a linguagem verbal como a não-verbal, mas 

também transmite conceitos específicos da estrutura da banda desenhada como viñeta, 

cartela e título. 

 No que diz respeito ao nível 2 ou A2, o manual escolar analisado foi Redes, Curso 

de español para extranjero, (Oliva & Quiñones, 2003: 34). A exploração de banda 

desenhada no referido manual cinge-se a exercícios pontuais de interpretação, descrição 

e ordenação de vinhetas e de associação das mesmas a frases. As vinhetas são 

trabalhadas principalmente como apoio de conteúdos gramaticais e exercícios de 

expressão oral. 
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 Quanto ao nível 3 ou B1 debruçámo-nos sobre o manual Pasaporte, Nivel 3-B1 

(Cerrolaza et al., 2008: 70). Este manual explora muitas imagens, principalmente 

fotografias e muitos materiais autênticos, mas no que diz respeito a atividades a partir 

de banda desenhada são escassas e a sua utilização é pobre. As referidas atividades 

servem de apoio a conteúdos gramáticos e discursivos e prendem-se principalmente 

com interpretação de vinhetas sem texto e com a indicação para que se escrevam frases 

sobre as mesmas. 

 Em relação ao nível 4 ou B2, os manuais escolares analisados foram três. O 

primeiro, Sueña 4 (Blanco et al., 2001: 22). Apesar de apresentar muitos desenhos 

animados, contém poucas atividades de exploração de banda desenhada e as que 

existem limitam-se à redação de balões de fala mediante determinadas estruturas 

frásicas. O seguinte manual, Aula Internacional 4, (Corpas et al., 2007: 14-15), não vai 

para além das tradicionais atividades de exploração de vinhetas soltas que ilustram 

conteúdos gramaticais e discursivos, como por exemplo a ordenação de vinhetas, a 

associação de texto ou a sua redação. O último manual, Mañana 4 (López et al., 2003: 

56) explora apenas vinhetas de banda desenhada no início de cada unidade como 

apresentação e motivação para o tema. 

 Após a análise dos referidos manuais escolares de E//LE podemos tecer as 

seguintes considerações: 

a) existe uma exploração muito limitada quer de bandas desenhadas, quer dos 

elementos que a compõem, como as tiras, as vinhetas e os balões de fala; 

b) os textos de banda desenhada não vão para além de uma sequência de três ou 

quatro vinhetas; 

c) a sua exploração cinge-se à ordenação de vinhetas, à associação de texto verbal 

às vinhetas, à redação de balões de fala e à interpretação superficial das vinhetas; 

d) as atividades desenvolvem na sua maioria conteúdos gramaticais e discursivos; 

e) as modalidades de uso dominantes são de motivação e de apoio a conteúdos 

gramaticais e discursivos;  

f) a maioria das vinhetas de banda desenhada apresentadas foi elaborada com 

objetivos educativos e não constituem materiais autênticos; 

g) as atividades a partir de banda desenhada escasseiam à medida que o nível 

linguístico aumenta; 
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h) os manuais mais recentes do nível de iniciação A1 de espanhol do Ensino Básico 

apresentam abordagens diversificadas, textos autênticos e sequências de vinhetas 

mais longas. 

 

Como verificámos, há manuais de E/LE que incluem atividades com ou a partir de 

bandas desenhadas. Contudo, se compararmos a sua incidência com outros tipos de 

textos verificamos que fica aquém do esperado. Este facto por si só já justifica uma 

inclusão mais frequente da banda desenhada em manuais de E/LE, visando uma 

diversificação maior nos tipos de textos oferecidos para a leitura e para outras atividades 

a partir dela. 

 Concluímos que, se por um lado, os docentes fazem uma pobre exploração da 

banda desenhada, por outro lado, os manuais escolares de E/LE também não oferecem 

muitas alternativas na abordagem à banda desenhada como recurso didático.  

 Partindo do princípio que o manual escolar é apenas mais um material didático, o 

professor de E/LE não se deve limitar ao seu uso na sala de aula, deve antes procurar 

outros materiais que constituem uma alternativa ou complemento ao manual escolar. 

São vários os autores que, reconhecendo o valor da banda desenhada como recurso 

didático na aula de E/LE, apresentam sugestões de trabalho. Em seguida apresentamos 

sucintamente algumas atividades propostas. 

 Altarriba (2003: 8) propõe as seguintes atividades: 

 - ler e comentar uma banda desenhada; 

 - elaborar uma banda desenhada. Esta atividade pode ser feita em grupos e nela 

todas as fases de elaboração estão contempladas e distribuídas pelos elementos de cada 

grupo: desde a elaboração de um guião, ao desenho, passando pela publicação e 

distribuição da banda desenhada; 

 - escrever completa ou parcialmente balões de fala que foram apagados, mantendo 

a coesão e a relação entre texto e imagem; 

 - construir um argumento a partir de uma determinada banda desenhada. 

 

 Gordillo (2008: 1-2) apresenta algumas sugestões de atividades: 

 - organizar e colar numa folha as vinhetas de uma banda desenhada recortada sem 

que tenha sido lida anteriormente. Discussão da ordem estabelecida; 

 - dramatizar tiras de banda desenhada ou bandas desenhadas completas. 

 - converter histórias lidas em banda desenhada e vice-versa. 
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 Já Barrero (2002: 8-11) enuncia algumas atividades a partir da exploração de 

banda desenhada que, apesar de serem propostas no âmbito do ensino de espanhol como 

língua materna, quanto a nós, podem ser aplicadas ao espanhol enquanto língua 

estrangeira: 

 - ler banda desenhada em voz alta ou representar personagens; 

 - procurar ou escrever títulos para vinhetas; 

 - localizar e identificar as palavras desconhecidas; 

 - escrever e substituir cartuchos e legendas por sinónimos/antónimos; 

 - ordenar vinhetas segundo a sua sequência narrativa, de uma página recortada 

previamente; 

 - juntar ou tirar vinhetas de uma sequência, completar finais inacabados ou alterá-  

-los; 

 - representar os sons pronunciados na sala por onomatopeias; 

 - descrever metáforas visuais oralmente ou por escrito; 

 - fazer a síntese oral/escrita de uma história de banda desenhada. 

 

 Apresentam-se ainda algumas sugestões bibliográficas de atividades específicas 

sobre banda desenhada: 

 Catalá, J. (2007). El cómic en la enseñanza del español como lengua extranjera. 

Obtido em 12 de fevereiro de 2012 de: 

http://www.uv.es/foroele/foro3/Catala_2007.pdf - o professor de E/LE apresenta 

propostas de atividades que pretendem mostrar as possibilidades da banda 

desenhada como produto cultural. 

 Escudero, C. (2006: 31-36). La enseñanza por tareas: una expectativa para la 

integración del cómic en la clase de ELE. Boletín de  ASELE, 35.. É proposta 

uma unidade centrada em aspetos socioculturais subordinada ao tema «Cómo 

suelen ser algunos matrimonios», a partir da exploração da capa da revista 

espanhola de banda desenhada TBO (AA. VV., 1943). 

 Flores, E. (2008: 89-116). El cómic en la clase de italiano como segunda lengua: 

posibilidad de explotación didáctica. Didáctica. Lengua y Literatura. 20. Obtido 

em 2 de outubro de 2010, de 

http://www.uv.es/foroele/foro3/Catala_2007.pdf
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http://revistas.ucm.es/edu/11300531/articulos/DIDA0808110089A.PDF - Esta 

docente de italiano L2 apresenta variadas atividades seguindo as modalidade de 

uso de Fernández e Díaz (1990: 111-153) anteriormente mencionadas.  

 Montero, C. (1991: 247-251). Con Mafalda en la clase de español. Actas del 

tercer Congreso Nacional de ASELE. El español como lengua extranjera: De la 

teoría al aula. Obtido em 12 de fevereiro de 2012 de: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/03/03_0245.pdf - 

Apresenta atividades exclusivamente sobre a banda desenhada Mafalda, de 

Quino. 

 Rojas, C. (2004: 238-241). Diseño de actividades lúdicas para la clase de E/LE 

sobre tebeos españoles con materiales de internet. Actas del X Seminario de 

Dificultades Específicas de la Enseñanza del Español para Lusohablantes. 

Consejería de Educación en São Paulo - Apresenta atividades lúdicas para a aula 

de E/LE sobre banda desenhada espanhola, como Mortadelo y Filemón, 13 Rue 

del Percebe, entre outros materiais recolhidos na internet. 

 

11.  A banda desenhada nos documentos orientadores do ensino de E/LE  

 

 Importa agora verificar neste capítulo o lugar que a banda desenhada ocupa nos 

documentos orientadores do ensino de espanhol. Deste modo, iremos analisar os 

seguintes documentos: o QECR (Conselho da Europa, 2001), o PCIC (Instituto 

Cervantes 2006), os programas de Espanhol: Programa de Espanhol para o 3.º Ciclo - 

Iniciação (Ortega, 1991), Programa de Espanhol para o 3.º Ciclo - Continuação 

(Fialho & Izco, 2009) e os Programas de Espanhol para o Ensino Secundário 

Iniciação/Continuação (Fernández, 2001, 2002a, 2002b), e as Metas de Aprendizagem 

de Espanhol LEII do Ensino Básico - 3.º (Direção Geral das Educação, 2012). 

 O QECR (Conselho da Europa, 2001: 88-89) recomenda, para o ensino de LE, o 

recurso a materiais originais e autênticos que permitam explorar a vertente criativa e 

artística da língua. Nesse âmbito, é mencionada a banda desenhada: 

 

Os usos artísticos e criativos da língua são tão importantes por si mesmos como do 

ponto de vista educativo. As actividades estéticas podem ser produtivas, receptivas, 

interactivas ou de mediação, e podem ser orais ou escritas. Alguns exemplos serão: 

http://revistas.ucm.es/edu/11300531/articulos/DIDA0808110089A.PDF
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/03/03_0245.pdf
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a audição, a leitura, a escrita ou a narração oral de textos criativos (histórias, rimas, 

etc.), incluindo textos audiovisuais, banda desenhada, fotonovelas, etc.  

 

A sugestão do uso da banda desenhada é reforçada no capítulo 4.2 que o QECR 

(Ibidem: 139) dedica aos textos que podem ser usados na aula LE.  

No que diz respeito ao PCIC (Instituto Cervantes, 2006: 415), surge referência à 

banda desenhada no capítulo «Medios de Comunicación e Información».   

O Programa de Língua Estrangeira - Espanhol, Ensino Básico 3.º Ciclo (Ortega, 

1997:30) aponta a leitura de diversos tipos de texto a abordar na aula de E/LE como 

motivação à leitura e a banda desenhada surge numa lista de textos expressivos 

sugeridos. É também indicada no desenvolvimento da expressão escrita, por exemplo no 

«preenchimento de balões numa série de vinhetas» (Ibidem). 

Os programas de espanhol de iniciação e continuação, de 10.º e 11.º (Fernández, 

2001, 2002a, 2002b) reconhecem também o contributo da banda desenhada no âmbito 

do desenvolvimento da competência da leitura. Aconselham ao uso, sempre que 

possível, de texto autênticos e adequados às idades, interesses e níveis de língua dos 

alunos (Fernández, 2001: 21):  

 

(…) é conveniente que os alunos leiam diferentes tipos de texto adaptados à sua 

idade, aos seus interesses e, logicamente, aos diversos níveis de domínio da 

língua espanhola. A título de exemplo, os textos que os alunos poderão ler serão: 

notícias, anúncios, programas, guias, etiquetas, instruções, reportagens, contos, 

histórias, narrativas breves, folhetos turísticos, banda desenhada, cartas, poemas 

(...). 

 

Ainda neste sentido, a autora recomenda (Ibidem: 33): «Ler individualmente textos 

com apoio visual (banda desenhada, publicidade, cartazes, anúncios, etc.) e literatura para 

jovens, usando eficientemente o dicionário e demonstrando a compreensão através de uma 

actividade específica.».  

 

No âmbito da competência sociocultural, Fernández (Ibidem: 34) propõe ao aluno 

«relacionar as suas próprias experiências com as dos jovens dos países da língua alvo, a 

partir de materiais trabalhados na aula» através de revistas, banda desenhada, folhetos, 

etc.  
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As Metas de Aprendizagem de Espanhol LE II do Ensino Básico - 3.º (Direção 

Geral da Educação, 2012) 
46

, documento que propõe desempenhos esperados no decurso 

do 3º ciclo, dão enfoque à banda desenhada no que à compreensão escrita diz respeito. 

Assim, é esperado como metas intermédias até ao 7º ano, no nível de desempenho A1.2, 

que o aluno identifique: 

 

(…) palavras e frases simples em instruções, mensagens e textos ilustrados e curtos 

(instruções, mapas, cartazes, horários, publicidade, catálogos, receitas, ementas, 

postais, mensagens pessoais, banda desenhada, entre outros), relativos à 

identificação e caracterização pessoais, hábitos e necessidades do quotidiano e do 

meio envolvente (família, escola, lugares, lazer e serviços). 

 

No 8.º Ano, as metas intermédias descrevem o nível de Desempenho - A2.1, 

esperado: 

 

(…) o aluno identifica palavras-chave e frases simples e infere o sentido geral em 

mensagens e textos simples e curtos (cartas e mensagens, folhetos, publicidade, 

catálogos, receitas, ementas, artigos de jornal, banda desenhada, entre outros), 

relacionados com o meio envolvente, situações do quotidiano e experiências 

pessoais, sempre que sejam constituídos essencialmente por frases simples e 

vocabulário familiar. 

 

Como verificamos, a banda desenhada é referenciada nos principais documentos 

reguladores do ensino de línguas estrangeiras, ainda que não tenha o destaque que 

merece. As referências encontradas comprovam a enorme potencialidade da banda 

desenhada como tipologia textual no desenvolvimento, por exemplo, da compreensão 

leitora. 

 

 

 

 

 

                                                
46 Neste momento estão a ser definidas novas Metas no Ensino Básico. Ainda assim, consideramos ser 

importante fazer referência ao documento que ainda está em vigor. Este está disponível em: 
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/ensino-basico/metas-de-aprendizagem/metas/?area=41&level=6 
(consultado em 15/03/2012). 

http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/ensino-basico/metas-de-aprendizagem/metas/?area=41&level=6
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Parte II - Abordagem prática 

 

1. Fase de diagnóstico 

1.1. Caracterização da escola 

 
A Escola Secundária de Paço de Arcos, hoje Luís de Freitas Branco (ESLFB) 

iniciou a sua atividade no ano letivo de 1980/1981 com alunos do 3.º Ciclo do Curso 

Unificado. O ensino secundário surgiu só a partir do ano escolar 1986/1987. Neste 

momento funcionam também os Cursos de Educação e Formação e os Cursos 

Profissionais. O ensino noturno iniciou-se em 1995/1996 com os Cursos do Ensino 

Recorrente e atualmente são lecionados os Cursos de Educação e Formação de Adultos. 

Implantada no concelho de Oeiras, freguesia de Paço de Arcos, na periferia de 

Lisboa, a ESLFB situa-se na rua Carlos Vieira Ramos, numa zona essencialmente 

residencial. Para além da comunidade nacional, a população escolar tem vindo a 

integrar um número crescente de imigrantes provenientes dos países africanos de língua 

oficial portuguesa, Brasil e países do leste europeu. 

Conta hoje com uma população de cerca de 1483 alunos distribuídos por um total 

de 65 turmas. O corpo docente é formado por cerca de 182 professores e na sua maioria 

são professores do quadro de nomeação definitiva. O quadro de pessoal da ESLFB 

conta com 11 assistentes administrativos e com 33 assistentes de ação educativa. 

Em relação às instalações, a escola encontra-se em fase construção e remodelação 

de pavilhões. Atualmente, estão concluídas as obras de construção e remodelação em 

dois blocos, o administrativo - bloco D e o bloco C, encontrando-se um em remodelação 

e um já encerrado à espera de intervenção. Existe também 1 Pavilhão Desportivo e 

balneários de Educação Física. Espera-se que após a intervenção que a escola está a 

sofrer que venha a possuir 45 salas de aula, 22 gabinetes, 10 laboratórios, 2 bares, 1 

papelaria/ reprografia, 1 refeitório e 1 sala de audiovisuais, para além das salas dos 

assistentes operacionais e instalações sanitárias. Existem ainda dois campos de jogos 

exteriores. 

A Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos (BE/CRE) da escola está em 

fase de mudanças para as novas instalações, no bloco D e terá o seguinte horário: das 8h 

às 21:50h. Os seus usuários têm acesso à internet e a diversos livros. Para além de 

oferecer condições de trabalho e pesquisa, a BE/CRE fomenta várias atividades, tendo 

um papel ativo no seio da comunidade escolar.  
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As aulas decorrem no novo pavilhão C, em monoblocos e no pavilhão A, que 

aguarda por remodelação. Todas as salas estão equipadas com mesas duplas e cadeiras, 

quadro branco, computador para o professor e projetor. Há ainda salas com quadros 

interativos. Apesar de provisórias, as salas dos monoblocos são pequenas para as 

dimensões das turmas e muito pouco isoladas a nível sonoro. Devido às obras de 

melhoria, a internet apresenta grande instabilidade, deixando mesmo de funcionar 

durante longos períodos de tempo. Os docentes podem ainda contar com leitor de CD e 

com retroprojetor, desde que solicitado ao auxiliar de ação educativa. Os 6 

computadores portáteis que podiam ser requisitados estão avariados. 

 

Relativamente ao ensino do espanhol na escola, verificou-se nos últimos anos um 

aumento do número de turmas e de professores, devido à crescente procura pela língua 

de Cervantes.  

O ensino do espanhol na escola teve o seu início no ano letivo 2006/2007. 

Atualmente existem 6 professores de Espanhol, 3 efetivos e 3 contratados, e 403 alunos 

a frequentar a disciplina. O Ensino Básico tem 191 alunos, o Secundário tem 137 e os 

Cursos Profissionais têm 75 alunos. 

A professora cooperante com quem trabalhámos leciona espanhol a turmas do 7.º, 

9.º, 10.º e 11.º ano. Apesar de este ser o seu terceiro ano na ESLFB, conta já com uma 

experiência de 8 anos no ensino de espanhol. 

O Departamento de Espanhol é bastante ativo e dinâmico na comunidade 

educativa. As atividades que promove no presente ano letivo são as seguintes:  

- sessão de cinema no Polivalente da ESLFB - 7 de novembro; 

- elaboração de marcadores de livros com mensagens alusivas à quadra natalícia 

para oferecer na feira do livro - novembro; 

- feira do livro - 5 a 9 de dezembro; 

- teatralização de contos de Natal - almoço de Natal; 

- dia do Espanhol - 6 de janeiro; 

- concurso e exposição de postais de São Valentim e distribuição de mensagens 

em espanhol, alusivas à data - 14 de fevereiro; 

- concurso de ortografia - final do 2º período; 

- viagem a Salamanca - de 31 de março a 2 de abril. 
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1.2. Caracterização da turma 

 

No início do ano letivo é importante que o professor conheça bem os alunos: o seu 

ambiente familiar, social e cultural, o seu percurso escolar, os seus interesses e 

motivações, as suas dificuldades e ambições. Algumas informações mais gerais podem 

ser fornecidas pelo diretor de turma, os dados mais específicos e relacionados com as 

disciplinas podem ser recolhidos pelo professor da disciplina através de questionários e 

diagnósticos aplicados no início do ano letivo. 

Neste âmbito, os questionários e as fichas diagnósticas são fundamentais, não só 

para identificar as dificuldades mas também para conhecer os interesses dos alunos, 

como o tipo de atividade e de competência que mais gostam de trabalhar. Com estes 

dados, o professor pode assim planificar as suas estratégias e atividades em função das 

necessidades e dos interesses dos alunos. 

Não conhecíamos a turma com que íamos trabalhar
47

. As informações mais 

genéricas acerca da turma foram dadas pela professora cooperante que, para além de ser 

a professora de espanhol, era também a diretora da turma. As informações específicas 

que pretendíamos para o trabalho de mestrado foram recolhidas através de inquéritos. 

Pretendia-se saber algumas informações pessoais, os seus métodos de estudo, as suas 

disciplinas favoritas e as que menos gostavam, o motivo da escolha de espanhol como 

língua estrangeira, as atividades que mais gostavam, as que menos gostavam e porquê. 

O inquérito foi aplicado no fim de uma aula da professora cooperante, no dia 14 

de outubro (v. Anexo 1). A caracterização da turma foi feita mediante a interpretação do 

questionário e os resultados dizem respeito não a 29, que é o número de alunos da 

turma, mas a 28, o número de presenças nesse dia. Os alunos inquiridos dividem-se em 

13 raparigas (46%) e 15 rapazes (54%). Uma vez que o nível linguístico era o A1
48

, o 

questionário foi escrito em português e apresenta a seguinte estrutura: dados pessoais, a 

escola, a língua espanhola, hábitos de leitura e a banda desenhada. As perguntas do 

inquérito permitiam a escolha de mais de uma opção de resposta, sendo que o total de 

respostas supera o número de alunos inquiridos (28). 

A turma de espanhol com que trabalhámos ao longo do primeiro semestre em 

IPP3 pertence ao 7.º ano e o seu nível linguístico é o A1. O grupo é constituído por 29 

                                                
47 O grupo com quem trabalhámos no IPP1 e IPP2 era uma turma de 10.º ano. Não demos continuidade ao 

nosso trabalho em IPP3 com esta turma por já não fazer parte do horário da professora cooperante este 

ano. 
48 Segundo a classificação do QECR (Conselho da Europa, 2001) 
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alunos, 14 raparigas e 15 rapazes. Têm idades entre os 11 e 14 anos e a sua média de 

idades é de 12,2 anos. 

O português é a língua materna de todos os alunos e língua segunda de um aluno 

que tem o russo como língua materna. As línguas estrangeiras estudadas são o espanhol 

e o inglês. A disciplina de espanhol é lecionada duas vezes por semana, à terça-feira, 

numa aula de 90 minutos, das 11:45h às 13:15h e à sexta-feira, numa aula de 45 

minutos, das 09:00 h até às 09:45h. 

Em relação aos hábitos de estudo, só 1 aluno disse que nunca estuda, 15 

responderam que estudam diariamente, 7 fazem-no regularmente, 5 estudam na véspera 

dos testes, 13 preferem estudar em grupo, 11 gostam de estudar sozinhos e os restantes 

4 não se responderam. A maioria dos alunos que estuda fá-lo em casa, 25 alunos têm 

apoio da família e/ou do professor no estudo, 2 não têm qualquer apoio e 1 não 

responde. 

Depois de conhecidos os hábitos de estudo, era importante saber quais as 

disciplinas preferidas e aquelas que menos gostavam, as dificuldades e as razões. 

Assim, quando se perguntou sobre as disciplinas preferidas, a resposta foi motivadora, 

pois 23 responderam «espanhol» apesar de terem esta disciplina apenas há um mês e 

meio (v. Gráfico 1). 

 

 

 

Curiosamente, as disciplinas de que menos gostam são também línguas, 

nomeadamente o português e inglês (v. Gráfico 2). 
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Quais as disciplinas que mais aprecias? 

Gráfico 1 
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Na verdade, o inglês é a disciplina em que a turma manifesta mais dificuldades, 

seguida de matemática e ciências físico-químicas. Segundo as respostas, o espanhol não 

representa dificuldades para os alunos (v. Gráfico 3). É importante ter em consideração 

que, sendo o espanhol uma disciplina nova para os alunos e uma língua próxima do 

português, pode transmitir a falsa ideia de facilidade  

 

 

  

As principais razões apontadas para as dificuldades são: a «dificuldade na 

compreensão» e a «falta de interesse». É de realçar que apenas dois alunos apontaram a 

«falta de estudo» como motivo das dificuldades sentidas (v. Gráfico 4). 
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Quais as disciplinas que menos aprecias? 
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Quais são as disciplinas em que sentes mais 
dificuldades? 

Gráfico 2 

Gráfico 3 
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Para além desta sumária informação sobre o espanhol, era necessário ter mais 

dados para posteriormente orientar o nosso trabalho de planificação em função dos 

interesses e das dificuldades nesta disciplina. 

Apesar de a turma ser constituída por jovens com uma média de idades de 12,2 e 

estar muito longe do mercado de trabalho, manifesta já a sua preocupação em 

desenvolver a competência comunicativa por motivos profissionais, uma vez que a 

maioria das respostas assinaladas prende-se com motivos de ordem profissional: «são 

úteis para um futuro profissional no estrangeiro», com 15 respostas, e «possibilita 

melhores ofertas de emprego», com 14 respostas (v. Gráfico 5). Por si só estas respostas 

dizem-nos que há uma forte motivação por detrás da escolha da língua espanhola que 

pode ser, de uma forma geral, canalizada na sua aprendizagem e, de uma maneira mais 

específica, nas atividades que serão desenvolvidas no âmbito da unidade didática: «O 

trabalho». 
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Quais são as razões dessas dificuldades? 

Gráfico 4 
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Gráfico 5 

 

A-  Para conhecer uma cultura e mentalidades diferentes B-  Comunicar com pessoas de outras culturas.                   
C-  São úteis para um futuro profissional no estrangeiro.   D-  Possibilita melhores ofertas de emprego.   E-  Outros. 

 

 

Na aula de espanhol, a turma gosta de trabalhar em grupo e/ou a pares, mas alguns 

alunos também manifestaram interesse em trabalhar individualmente. 

 As maiores dificuldades apontadas na aprendizagem do espanhol dizem respeito 

à expressão escrita, a opção «escrever corretamente» obteve 16 respostas; à 

compreensão leitora, a opção «ler textos complexos» teve 13 respostas; e à expressão 

oral, com a opção «pronunciar corretamente» a ter 12 respostas. Curiosamente, a opção 

«gramática» só foi assinalada como sendo um obstáculo na aprendizagem do espanhol 

por 10 alunos. Sem surpresas, a compreensão oral (compreender uma conversa) não foi 

identificada por ninguém como sendo uma dificuldade (v. Gráfico 6).  

Estes últimos dados serviram apenas de indicadores para o nosso trabalho, uma 

vez que a proximidade da língua portuguesa com a espanhola pode criar nos 

aprendentes de espanhol uma perspetiva errónea quanto às dificuldades.  
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Qual o motivo que te levou a escolher o espanhol? 
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A- Falar com fluidez. B- Escrever corretamente. C- Ler textos. D- Relembrar/aplicar vocabulário. 
E- Compreender uma conversa.  F- Aplicar a gramática.   G- Pronunciar corretamente.   H- Nenhuma.  I- Outro(s). 

 

 

Com o objetivo de saber quais as atividades que mais motivam os alunos na 

aprendizagem do espanhol foi dada uma lista com 17 atividades. Dentro das mais 

assinaladas destacam-se: «ver filmes/séries/vídeos», com 20 respostas; «conversar na 

língua estrangeira», com 19 respostas e «trabalhar com as TIC» foi a opção eleita com 

17 respostas. Curiosamente «desenhar» foi uma opção também bastante assinalada com 

13 respostas e «Ler banda desenhada» foi mencionada com 11 respostas. No fim das 

preferências surgem as opções: «fazer resumos/esquemas», «dramatizar» e «ouvir 

poemas» (v. Gráfico 7). 

 

A- Ouvir música B- Conversar na língua estrangeira C- Ouvir poemas D- Cantar na língua estrangeira E- Desenhar F- 
Ler banda desenhada G- Ouvir leituras de textos H- Ler textos I- Ver filmes / séries / vídeos J- Fazer jogos K- Ver 
desenhos animados na língua estrangeira L- Dramatizar M- Escrever textos curtos N- Trabalhar com as TIC O- Fazer 
exercícios escritos P- Ouvir conversas Q- Fazer resumos /esquemas R- Outro(s) 
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Quais são as atividades que mais te motivam na 
aprendizagem do espanhol? 

Gráfico 6 

Gráfico 7 
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Numa pergunta de resposta aberta perguntou-se aos alunos quais as atividades 

que mais gostariam de trabalhar na aula de espanhol. Esta questão distingue-se da 

anterior na medida em que a primeira era de resposta aberta e pressupunha uma 

sugestão por parte dos alunos. As respostas foram pouco diversificadas. As atividades 

mais registadas foram «trabalhos de grupo» e «visitas de estudo». Seis alunos não 

responderam (v. Gráfico 8). 

 

 

 

 

Do inquérito fez parte o subtema «hábitos de leitura» que pretendeu recolher 

informações relativas aos hábitos de leitura da turma. 

Mais de metade dos inquiridos (57%) associa a leitura a aspetos positivos: é um 

passatempo (32%), um prazer (18%) e um meio de valorização pessoal (7%). No 

entanto, para os restantes 43% a leitura é uma obrigação. Apesar deste valor expressivo, 

apenas 11% dos alunos afirmaram que não leem nada, os leitores assumiram ler revistas 

(46%), livros não escolares (32%) e jornais (11%). À pergunta «Como são os teus 

hábitos de leitura?» só 7% afirmaram ler diariamente, 32% reponderam que leem 

esporadicamente, 7% leem ao fim de semana e 21% fazem-no nas férias, 29% deram 

conta de que iniciam a leitura de um livro mas nem sempre a terminam e 4% afirmaram 

mesmo que nunca leram um livro até ao fim. Contudo, não há nenhum aluno que 

declare que nunca tentou ler um livro. Em relação ao número de livros que a turma lê 

por ano, 57% afirmaram que apenas leem um a dois livros por ano, 29% leem entre três 
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a cinco, 7% responderam que leem de seis a nove e 7% declararam que não leem 

nenhum livro. 

Em suma, os valores expressos ficam aquém do ideal mas denotam alguns hábitos 

de leitura e traduzem a seguinte realidade: para uma parte significativa da turma a 

leitura é uma atividade imposta, é feita de forma esporádica e nem sempre é concluída e 

que a maioria da turma lê apenas entre um a dois livros por ano. 

Realçamos, pela pertinência da informação, que a banda desenhada foi o género 

mais assinalado, tendo sido escolhido por 9 discentes, mediante a pergunta «Que género 

de livros preferes ler?». Seguiram-se livros de aventuras (5 alunos), policiais (4), ficção 

científica (3), romance (2), poesia (1) e diários (1). Três alunos não responderam 

Gráfico 9). 

 

 

 

 

Face à escolha da banda desenhada como meio privilegiado para trabalhar com a 

turma, considerámos importante inquiri-la sobre aspetos específicos deste género. 

Primeiro, para saber qual a recetividade ao tema, depois para saber o que eles 

conheciam sobre banda desenhada. Dos 28 inquiridos, 20 responderam que gostam de 

banda desenhada e 8 afirmaram que não gostam. Quanto à sua leitura, 11 responderam 

que não leem banda desenhada, os restantes 17 leem: Asterix, Calvin and Hobbes, Tio 

Patinhas, A turma da Mónica, Tintim, Manga, Black and Mortimer. Os motivos que 

levam os alunos a responder que leem banda desenhada são os seguintes: «é divertido» 

e «tem muitas imagens». 

Era ainda importante saber que características da banda desenhada mais os 

atraíam, para assim orientar a nossa abordagem. Das cinco características apresentadas, 
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mais uma de resposta aberta, a mais escolhida foi «desenho», seguida de «linguagem 

(verbal e não verbal)» e depois «texto» (v. Gráfico 10). 

  

 

A- Cores B- Desenhos C- Gráficos D- Linguagem (verbal e não verbal) E- Texto F- Outro(s) 

 

A pergunta 17 refletia a nossa intenção de saber qual a função ou quais as funções 

que os alunos atribuem à banda desenhada. Sem surpresas, os resultados apontaram para 

o esperado: a resposta mais assinalada foi «entreter» com 24 respostas. As opções 

«informar» e «ensinar/aprender» obtiveram 13 respostas no seu total. Perante estes 

resultados, o nosso objetivo, durante as aulas, não seria inverter as opiniões dos alunos, 

mas mostrar que com a banda desenhada também se aprende (v. Gráfico 11). 

 

 

 

 

No que diz respeito às facilidades e dificuldades na interpretação de bandas 

desenhadas, as facilidades relacionam-se com as propriedades do próprio género que 
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facilitam a sua leitura: as imagens e o texto simples e curto. As dificuldades surgem na 

interpretação e prendem-se com a falta de motivação para a leitura de banda desenhada 

(v. Gráfico 12). 

 

 

A- Sim, porque as imagens ajudam na interpretação. B- Sim, porque o texto é simples e curto. C- Sim, porque gosto 
de ler banda desenhada. D- Não, porque é difícil entender os diferentes tipos de linguagem (verbal e não verbal) da 
banda desenhada. E- Não, porque a banda desenhada não me motiva à sua leitura. F- Outro(s). 
 

 

Na pergunta final do questionário «Conheces banda desenhada de países de língua 

espanhola?» os alunos confirmaram o que suspeitávamos: nenhum conhecia banda 

desenhada de países hispano-falantes. As nossas aulas seriam uma boa oportunidade de 

dar a conhecer personagens de bandas desenhadas de origem hispano-americana. 

 

2. Unidade didática 

2.1. Metodologia 

 

 A metodologia que orientou o processo de ensino/aprendizagem e a planificação 

da unidade didática procurou basear-se nos princípios do paradigma comunicativo. A 

abordagem comunicativa do ensino de LE afasta-se do tipo de ensino tradicional 

centrada no professor e no qual o aluno desempenhava um papel passivo no processo de 

aquisição de competências em LE. Por seu lado, a metodologia comunicativa defende a 

aprendizagem centrada no aluno, não só em termos de conteúdo mas também de 

técnicas usadas em sala de aula. Assim o aluno, passa a desempenhar um papel mais 

ativo e dinâmico. O professor deixa de exercer o seu papel de autoridade, de distribuidor 

de conhecimentos, para assumir o papel de orientador. O aspeto afetivo é visto como 

uma variável importante e o professor deve mostrar sensibilidade aos interesses dos 
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alunos, encorajando a participação e negociando temas e tarefas. O objetivo desta 

metodologia centra-se no ensino da língua para a comunicação, ou seja, no 

desenvolvimento de competência comunicativa. Trata-se pois de ensinar o aluno a ser 

apto na produção de enunciados linguísticos de acordo com a intenção e situação de 

comunicação. 

 Dentro do paradigma comunicativo, surge o enfoque por tarefas que se apresenta 

como uma proposta inovadora na planificação do trabalho do professor de LE. Esta 

alternativa a modelos de ensino anteriores partiu da tentativa de dar ao método 

comunicativo uma organização diferente dado ao conteúdo estrutural/nocional: a tarefa 

comunicativa. O enfoque por tarefas propõe então passar de uma planificação que 

enfatiza os conteúdos linguísticos a uma organização que enfatiza os processos de 

aprendizagem e na qual as tarefas seriam a unidade organizativa. Para Zanón (1990: 19-

28) o conceito de «tarefa» vai ao encontro das seguintes características: «é 

representativa de processos de comunicação da vida real, também é identificável como 

unidade de atividade na aula, está dirigida intencionalmente à aprendizagem da 

linguagem e está desenhada com um objetivo, estrutura e sequência de trabalho»
49

.  

 O ensino de línguas através de tarefas conjuga a função sintática com a semântica 

e a pragmática. São superados assim os modelos anteriores baseados na competência 

gramatical. Este novo enfoque considera a língua como um fenómeno social e como um 

meio de comunicação e não apenas como um conjunto de regras linguísticas que devem 

ser apreendidas. Deste modo, a planificação de uma unidade didática deve ser composta 

por pré-tarefas (de conteúdos linguísticos) e por tarefas finais (processos de 

comunicação). Trata-se de ensinar a comunicar, o que leva ao desenvolvimento da 

competência comunicativa do aluno, da qual fazem parte as várias subcompetências. 

 A presente unidade didática foi concebida numa perspetiva comunicativa por 

tarefas. Deste modo, a sua planificação seguiu os passos propostos por Estaire e Zanón 

(1994) na elaboração de uma unidade didática por tarefas:  

- eleição do tema, cuja negociação com os alunos gerará neles interesse pelas 

aulas;  

- escolha da tarefa final; 

- especificação de objetivos de aprendizagem; 

- seleção dos conteúdos necessários para a realização da tarefa final; 

                                                
49 Tradução nossa. 
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- planificação das tarefas intermédias e dos planos de trabalho das aulas; 

- planificação dos procedimentos de avaliação dos objetivos, das atividades e da 

unidade. 

 Outros elementos influenciaram a planificação da unidade didática como os 

programas oficiais do ensino básico e secundário
50

 de espanhol do Ministério da 

Educação, a planificação anual de iniciação de espanhol, 7.º ano da escola Luís de 

Freitas Branco (v. Anexo 2) e os diagnósticos de necessidades realizados pelos alunos 

(v. Anexo 1).  

 

 O meio de abordagem da unidade didática - a banda desenhada - não foi 

negociado com a turma, apesar de considerarmos a negociação um fator muito positivo 

para a sua motivação, devido à limitação de tempo que tínhamos para a planificação do 

nosso trabalho. No entanto, para a sua escolha foram tidas as seguintes considerações: 

a) o interesse que a banda desenhada desperta junto dos jovens da faixa etária da turma 

(média de idades de 12,2 anos); b) a familiaridade que muitos jovens têm com este tipo 

de texto (v. Parte II, capítulo 1.2.); c) a utilização de textos autênticos na sala de aula 

que este género proporciona, apresentando situações de comunicação reais ou próximas 

da autenticidade da comunicação, sugeridas pelo paradigma comunicacional; d) a 

riqueza do texto de banda desenhada que conjuga a linguagem verbal e não-verbal; e) a 

possibilidade de exploração das várias competências. 

 A abordagem que pretendemos fazer da banda desenhada foi feita a pensar em dar 

a conhecer algumas personagens da banda desenhada de países hispano-falantes e 

demonstrar que através deste tipo de texto também se pode aprender, contrariando a 

ideia expressa nos questionários (v. Gráfico 11) de que a banda desenhada serve apenas 

para entreter. Não se pretendia fazer um trabalho específico e aprofundado de 

personagens ou de determinadas bandas desenhadas, até porque o nível linguístico da 

turma (A1) exigiu a seleção de bandas desenhadas simples e curtas, o que excluiu 

muitas bandas desenhadas que podiam ter sido trabalhadas. 

 Por outro lado, procurava-se trabalhar o tema da unidade didática: El trabajo - 

describir la rutina, que a planificação do 1.º período letivo da turma previa que fosse 

                                                
50 Apesar de a turma a que lecionámos ser de 7.º ano (iniciação) não nos cingimos apenas ao Programa de 

Língua Estrangeira-Espanhol, Ensino Básico, 3º ciclo - (Iniciação) (Ortega, 1997), na medida em que a 

metodologia nócio-funcional que apresenta é considerada desatualizada face às novas teorias 

comunicativas do ensino de LE. Assim, serviu também de documento orientador, o Programa de 

Espanhol, Nível de Iniciação, 10.ºano, de Fernández (2001). 
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trabalhada durante o tempo em que iríamos estar com a turma (v. Anexo 2), com 

recurso à banda desenhada.  

Seguiu-se a escolha da tarefa final. A realização de uma banda desenhada da 

rotina dos alunos surgiu naturalmente, dada a faixa etária dos alunos e o interesse 

demonstrado. Esta atividade possibilitaria trabalhar a banda desenhada como processo 

de criação, segundo a modalidade definida por Fernández e Díaz (1990: 111-153) e 

colocar «os alunos na situação de produtores de informação para entrarem em todo o 

processo da comunicação, desde a sua configuração no plano de emissor até às receção 

por parte do leitor»
51

, como nos explica Guzmán (2011: 127). O caráter interdisciplinar 

e a motivação que representa fazer esta atividade são outras vantagens apontadas pela 

autora. Para além dos aspetos destacados, a tarefa vai ao encontro do tipo de atividades 

que o enfoque comunicativo privilegia: tarefas de comunicação real, relacionadas com a 

realidade dos alunos e que permitam pôr em prática os conhecimentos adquiridos 

através das tarefas intermédias. 

A elaboração da banda desenhada foi pensada inicialmente para ser executada 

através das tecnologias de informação e comunicação (TIC) porque as consideramos 

instrumentos de motivação e inovação nas aulas e, ao mesmo tempo, permitem 

desenvolver uma outra competência, para além das tradicionais, a digital, tão importante 

na atualidade. Por outro lado permitiria ir ao encontro de uma atividade que a turma 

manifestou vontade em trabalhar (v. Gráfico 7). A tarefa final consistia em fazer uma 

banda desenhada em trabalho a pares na página web: www.toondoo.com (v. Anexos 13 

e 14). Esta página permitia criar personagens, escrever balões de fala, legendas e 

cartuchos e escolher os cenários a aplicar nas vinhetas. Possibilitava ainda gravar o 

trabalho realizado e ser enviado como um ficheiro de imagem. No entanto, quando 

testámos os recursos que iriam ser utilizados na unidade didática verificámos que o sinal 

de internet sem fios era muito fraco e não permitia o acesso à página. Este facto deveu- 

-se, segundo informações da direção da escola, às obras de requalificação que a escola 

estava a sofrer. Em alternativa, a planificação da tarefa final foi repensada e a banda 

desenhada foi feita em papel através de trabalho individual (v. Anexo 10). A alteração 

de suporte da atividade de desenho permitiria desenvolver não a competência digital 

mas a criatividade, para além das subcompetências que iremos apresentar.  

                                                
51 Tradução nossa. 

http://www.toondoo.com/
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Após a definição da tarefa final seguiu-se a definição dos objetivos comunicativos 

e dos conteúdos que os discentes teriam de desenvolver para realizar a tarefa final com 

sucesso. Os conteúdos definidos foram os seguintes: os elementos que compõem a 

banda desenhada, as ações de rotina, verbos reflexivos e irregulares, os dias da semana e 

as profissões. A partir destes conteúdos seriam trabalhadas as competências linguísticas, 

funcionais, lexicais, sociolinguísticas, socioculturais e estratégicas. 

Os objetivos linguísticos passaram por conhecer e usar corretamente os verbos 

reflexivos, os verbos reflexivos que apresentam irregularidades, como: despertarse, 

dormirse, acostarse e os verbos irregulares volver, empezar e ir no presente do 

indicativo, necessários à descrição da rotina diária (v. Ilustração 1 e 2). Os conteúdos 

foram trabalhados principalmente numa abordagem explícita, mas em vários momentos, 

no decorrer das atividades, o contacto com os conteúdos gramaticais foi feito 

implicitamente e por vezes de forma contrastiva com a língua materna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Los verbos empezar / volver /jugar / vestir son verbos irregulares en el presente de indicativo.  

     4.2.1. Completa el recuadro. 

 
                   Verbos irregulares en el presente del indicativo 

 

   Empezar   e>ie Volver   o>ue Jugar   u>ue Vestir   e>i 

Yo 

Tú  

Él/ella 

Nosotros 

Vosotros 

Ellos/Ellas 

empiezo 

______________ 

______________ 

empezamos 

______________ 

empiezan 

vuelvo 

________________ 

________________ 

________________ 

volvéis 

________________ 

juego 

________________ 

________________ 

________________ 

jugáis 

________________ 

visto 

_________________ 

_________________ 

vestimos 

_________________ 

_________________ 

 

Ilustração 1 - Exercício 4.2. (v. Anexo 5) 

 
     4.2.2. ¿Cuál es la conclusión a que llegas? 

Concluyo que:   
o los verbos empezar, volver, jugar y vestir  presentan irregularidades en la 

primera,   _______________________  y  _______________________   personas 

del ________________________   y en la tercera  _____________________  del  

 _________________________________________ en el presente del indicativo. 

 

 

Ilustração 2 - Exercício 4.2.2. (v. Anexo 5) 
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Nas aulas da unidade didática houve a preocupação com o desenvolvimento da 

componente sociolinguística a partir da exploração da banda desenhada. O tema da 

unidade - a rotina - permitiu desenvolver momentos de interação dos alunos em 

situações sociais particulares, como a descrição da rotina diária de várias personagens 

de banda desenhada (v. Ilustração 3), a narração da rotina dos alunos (v. Ilustração 4) ou 

a realização de uma banda desenhada sobre a rotina de um estudante, o que implicava 

utilizar verbos reflexivos e léxico relacionado (v. Anexo 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao mesmo tempo, estes exercícios permitiram desenvolver em simultâneo a 

competência funcional, no sentido em que era solicitado aos alunos que descrevessem 

corretamente a sua rotina diária, assim como algumas profissões, as suas funções e o 

¿Cómo es tu día a día? Describe ahora tu rutina 
de los días de la semana.

Actividades
cotidianas
despertarse
levantarse
ducharse/bañarse
peinarse
desayunar
comer
hacer los deberes
jugar/ ver tele
cenar
acostarse
empezar
ir
volver

Expresiones para ordenar el 
discurso:
primero…
luego…./después…

Expresiones para hablar de 
frecuencia:
siempre/todos los días
casi siempre
normalmente/habitualmente
muchas veces
a veces/de vez en cuando
casi nunca
nunca

Ilustração 3 - Exercício 2. (v. Anexo 6) 

 

Ilustração 4 - Exercício 1. (v. Anexo 6) 
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local de trabalho. O desenvolvimento desta competência passou também por objetivos 

discursivos, na medida em que a descrição oral das rotinas dos alunos revelava 

«capacidade (…) de interagir linguisticamente num ato de comunicação, captando ou 

produzindo textos com sentido, adequados à situação e ao tema e que se percebam como 

um todo coerente»
52

 (Alonso, 2004: 553).  

Procurou-se ainda compreender adequadamente mensagens em contextos de uso 

específicos, como o significado e uso das expressões: meterse en líos ou meteduras de 

pata, utilizadas para caracterizar a atitude da personagem de banda desenhada 

Mortadelo (v. Anexo 8) e verbalizar expressões em contexto específico, por exemplo 

expressões para expressar gosto: me gusta, no me gusta; expressões para ordenar o 

discurso: primero, luego, después, e expressões para falar de frequência: siempre, todos 

los días, casi siempre... (v. Ilustração 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os objetivos léxico-semânticos passaram pela aquisição de vocabulário 

relacionado com a rotina, com as profissões e os nomes dos dias da semana. A sua 

abordagem foi feita principalmente através da exploração de imagens e desenhos e 

procurou-se partir da forma ao significado e da leitura de textos. 

Outra atividade se destaca relativamente à exploração de léxico, esta sobre as 

profissões (v. Ilustração 6). Depois de os alunos ficarem a conhecer, através da leitura 

de um texto, Mortadelo e Filemón, duas personagens marcantes da banda desenhada 

                                                
52 Tradução nossa. 

¿Cuáles son los días de la semana?

Martes 

Lunes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado 
Domingo 

Ya estoy 
cansado…

Señor 
dame 
fuerzas 
para 
continuar

Grandes 
expectativas

!Qué día 
feliz! Día de 

descanso

La vida 
vuelve muy 
lentamente

Me estoy 
volviendo 
loco…

¿Qué día de la semana te gusta más? 
¿Y menos?

Ilustração 5 - Exercício 1. (v. Anexo 6) 
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espanhola Mortadelo y Filemón, de Ibánez, seguiu-se a exploração de imagens dos 

disfarces de Mortadelo, nomeadamente as roupas, adereços e outros objetos, e 

introduziram-se algumas profissões e consequentemente as suas funções e os locais de 

trabalho (Ilustração 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aquisição da competência sociocultural passou sobretudo em dar a conhecer 

bandas desenhadas de países hispano-falantes e as várias formas lexicais que os países 

hispano-americanos usam para designar «banda desenhada».  

Na planificação das aulas da unidade didática, a preocupação com estes aspetos, 

principalmente com o nível linguístico - A1 - e a idade dos alunos, compreendida entre 

5.2. Ahora que ya conoces a Mortadelo y su costumbre de disfrazarse, haz corresponder a cada 

imagen la profesión correcta de Mortadelo, según su disfraz. 

 

 

 

 
dentista        bombero          azafata          mago         albañil   

             cocinero         marinero    boxeador      karateca       torero 

ama de casa         mecánico      herrero       futbolista         detective 

 

Ilustração 6 - Exercício 5.3. (v. Anexo 8) 

 

1.1. Relaciona las profesiones del ejercicio anterior con las ocupaciones, en la columna A, y con el 

lugar de trabajo, en la columna B. 

 

Ejemplo: a. El bombero apaga el fuego y trabaja en el parque de bomberos. 

 
A   B 

 
¿Qué hace?   ¿Dónde trabaja? 

 hace la comida   consultorio 

 practica kárate   casa 

 hace trucos de magia   avión 

 limpia la casa   plaza de toros 

a apaga fuego   cuadrilátero 

 hace las tareas de un barco   taller 
 arregla el coche  a parque de bomberos 

 atiende los pasajeros   edificios 

 lidia los toros bravos   circo 

 hace trabajos de construcción   estadio 

 trabaja el hierro   cocina 

 juega al fútbol   herrería 

 se ocupa de los dientes   calle 
 lucha con los puños   barco 

 hace investigaciones   gimnasio 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 7 - Exercício 1.1. (v. Anexo 8) 
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os 11 e os 14 anos, levou-nos a fazer uma abordagem da banda desenhada infantil El 

perro de la esquina (2011), do ilustrador argentino Arias, que ilustra as peripécias de 

uma personagem infantil, Elías (v. Ilustração 8) e das personagens Mafalda, de Quino, e 

Mortadelo y Filemón, de Ibañez, (v. Ilustrações 9 e 10) que dessem a conhecer 

personagens de banda desenhada de países hispano-falantes (a ficha diagnóstica revelou 

que os alunos desconheciam banda desenhada de origem hispano-americana) e não 

propriamente a sociedade argentina e espanhola que estas figuras tão bem retratam nas 

suas histórias. Houve ainda a preocupação de dar a conhecer as várias formas lexicais 

que os países hispano-americanos usam para designar banda desenhada, como cómics e 

tebeos em Espanha, historietas nos países latino-americanos e especificamente monitos 

no México e no Chile, comiquetas na Venezuela e muñequitos em Cuba. Esta 

explicação foi dada na primeira aula aquando da explicação do significado de cómics e 

teve ainda o objetivo de mostrar aos alunos as variantes da língua espanhola, 

nomeadamente a nível lexical, dos vários países hispano-falantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lee con atención el cómic argentino «El perro de la esquina» 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 8 - Exercício 1. (v. Anexo 4) 
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O desenvolvimento da competência estratégica passou por alcançar objetivos 

como melhorar a competência da leitura e da expressão escrita, fazer comparações 

contrastivas entre conhecimentos adquiridos em espanhol e em português relacionados, 

1. ¿Conoces a esta niña? 

Lee el texto del cuadro y completa los bocadillos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 9 - Exercício 1. (v. Anexo 8) 

 

5. Conoce a Mortadelo y Filemón. Lee el siguiente texto.                                        

 

 

 

 

 

 

 

Mortadelo y Filemón es una serie de historieta humorística creada y 

desarrollada por el dibujante español Francisco Ibáñez en 1958.  

Los protagonistas son Mortadelo y Filemón, dos detectives de T.I.A. 

(Técnicos de Investigación Aeroterráquea).  Mortadelo es el alma de esta 

pareja de agentes secretos y tiene la costumbre de disfrazarse y meterse 

en líos. Filemón teóricamente es el cerebro de la pareja. La mayoría de las 

veces Filemón tiene que cargar con las culpas por las meteduras de pata de 

Mortadelo. Trabajan también con El Súper, la secretaria de éste, de 

nombre Ofelia y el científico de la organización, el profesor Bacterio.   

Hasta hoy se han vendido más de 150 millones de ejemplares de los 150 

álbumes publicados de Mortadelo y Filemón y se han traducido más de una 

decena de idiomas.  

Texto adaptado 
Si quieres conocerlos mejor busca en:  http://www.mortadeloyfilemon.com/index2.asp 
 

 

Ilustração 10 - Exercício 5. (v. Anexo 8) 
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por exemplo com o léxico, incentivar os alunos a expressarem-se em espanhol e a 

verbalizarem as suas dúvidas, na medida em que esta competência está «presente 

quando ativamos mecanismos para resolver problemas de comunicação» (Fernández 

2002a: 21). 

O enfoque comunicativo pressupõe a realização de tarefas intermédias que, para 

além de permitirem que o aluno desenvolva competências linguísticas, o preparam para 

a realização da tarefa final com sucesso. 

 A primeira tarefa consistiu em dar a conhecer os principais elementos que 

caracterizam a banda desenhada: a vinheta, os balões de fala e os seus vários tipos, o 

cartucho e a legenda, as onomatopeias, as figuras cinéticas e algumas metáforas visuais. 

A análise formal de uma banda desenhada teve como objetivo que os alunos 

dominassem os aspetos básicos que definem a sua linguagem.  

Após a interpretação do conteúdo e da forma de uma banda desenhada, a tarefa 

seguinte consistiu em dar a conhecer algumas ações do dia-a-dia e ensinar alguns verbos 

que expressam a rotina. Esta atividade foi realizada mediante a interpretação de algumas 

vinhetas de Calvin and Hobbes (Watterson, 2001). 

O léxico relacionado com os dias da semana foi outro conteúdo que exigia ser 

abordado quando se pretendia descrever a rotina da semana. A tarefa consistiu em 

ensinar os dias da semana através de um horário do qual faziam parte personagens de 

várias bandas desenhadas e de desenhos animados. A partir deste material, os alunos 

descreveram oralmente e por escrito as ações dessas personagens. Por fim, com o 

objetivo de consolidar os conteúdos dados até então, os discentes descreveram, 

utilizando os dias da semana, os verbos reflexivos e algumas expressões para ordenar o 

discurso e para falar de frequência. 

O léxico relacionado com as profissões foi outro conteúdo abordado mediante a 

realização de uma ficha de trabalho que dava a conhecer Mafalda e Mortadelo e 

Filemón, personagens de banda desenhada argentina e espanhola, respetivamente, e o 

visionamento de um vídeo da família de Mafalda
53

. Optámos por não explorar nenhuma 

banda desenhada das personagens referidas, pois consideramos que a complexidade das 

mesmas não se adaptava ao nível linguístico dos discentes. 

Na quinta aula, desenvolveu-se a compreensão auditiva através da audição que 

nos deu conta da profissão e da rotina de Lucía, uma técnica de som. Esta atividade foi 

                                                
53 Vídeo disponível em 22 de novembro de 2011 em: http://www.youtube.com/watch?v=xRxZsjAEpAw 

http://www.youtube.com/watch?v=xRxZsjAEpAw
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planificada, entre outras razões, para colmatar uma falha apontada por alguns 

pedagogos à utilização da banda desenhada na aula: a impossibilidade do 

desenvolvimento pleno da competência auditiva a partir da banda desenhada 

(Snauwaert, 2011: 4). Foi ainda realizada nesta sessão uma atividade que consistiu em 

escrever os diálogos entre duas personagens de uma tira de banda desenhada. 

Após a planificação das tarefas intermédias e dos planos das aulas, o último passo 

na planificação da unidade didática passou por criar documentos de avaliação dos 

objetivos, das atividades e da unidade. Como a avaliação do método comunicativo por 

tarefas tem em conta não apenas o produto, que era o único elemento a ser tido em 

consideração pelos métodos tradicionais, mas também o processo, foram elaborados 

documentos (v. Anexos 15, 16, 17, 18) que não avaliassem exclusivamente os 

conhecimentos adquiridos pelos alunos mas também os objetivos, as atividades e a 

própria unidade. A avaliação da unidade foi sendo feita ao longo do trabalho 

desenvolvido com a turma e na última aula foi pedida a avaliação dos alunos da unidade 

didática que findava (v. Anexo 19). 
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2.2. Implementação 

 

Planificação da unidade didática 3: El trabajo -  describir la rutina 

 

Nível de aprendizagem dos alunos: A1 - 7.º ano- iniciação. 

Destinatários: 29 alunos 

Duração: 7 aulas, 450 minutos (3 aulas de 90 e 4 de 45 minutos). 

Título: El trabajo - describir la rutina 

Tarefa final: Fazer uma banda desenhada na internet. 

 

Objetivos específicos:  

 Conhecer as características da banda desenhada. 

 Identificar os diferentes tipos de linguagem da banda desenhada. 

 Interpretar bandas desenhadas. 

 Conhecer o vocabulário relacionado com a rotina. 

 Identificar verbos reflexivos. 

 Utilizar verbos de ações habituais.  

 Conjugar verbos reflexivos no presente do indicativo. 

 Identificar as irregularidades nos verbos empezar, despertarse, volver, dormirse, 

acostarse e ir no presente do indicativo. 

 Conjugar os verbos empezar, despertarse, volver, dormirse, acostarse no 

presente do indicativo. 

 Conhecer os dias da semana. 

 Conhecer algumas profissões, os respetivos locais de trabalho e as suas funções. 

 Utilizar as tecnologias de informação e comunicação como meio de 

aprendizagem. 

 

Conteúdos/Competências 

Funcionais:  

 Descrever corretamente a rotina, utilizando o vocabulário relacionado, os 

verbos de ações habituais, os verbos reflexivos e os verbos empezar, 

volver e ir no presente do indicativo; 
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 Descrever corretamente as funções e o local de trabalho de algumas 

profissões; 

 Saber utilizar corretamente os verbos reflexivos e os verbos empezar, 

despertarse, volver, dormirse, acostarse no presente do indicativo; 

 Utilizar expressões para ordenar o discurso: primero, luego, después; 

 Utilizar expressões para falar de frequência: siempre, todos los días, casi 

siempre, normalmente, habitualmente, muchas veces. 

 

Linguísticos:  

 Os verbos reflexivos no presente do indicativo; 

 Os verbos empezar, despertarse, volver, dormirse, acostarse e ir no 

presente do indicativo. 

 Vocabulário relacionado com a rotina; 

 Vocabulário relacionado com as profissões; 

 Os nomes dos dias da semana. 

 

Sociolinguísticas:  

 Descrever/participar adequadamente em situações sociais: a rotina de um 

estudante; 

 Compreender e verbalizar expressões em contexto específico: me gusta, 

no me gusta, meterse en líos, metedura de pata. 

 

Socioculturais:  

 As várias designações de banda desenhada nos países hispano-falantes: 

 Os tebeos em Espanha; 

 As historietas nos países latino-americanos; 

 Os monitos animados no México e o Chile; 

 As comiquetas na Venezuela; 

 As muñequitos em Cuba; 

 

 Banda desenhada dos países hispano-falantes: 

 Banda desenhada espanhola - Mortadelo y Filemón; 

 Banda desenhada argentina - Mafalda, El perro de la esquina. 
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Estratégicas: 

 Fazer comparações entre conhecimentos adquiridos em espanhol e em 

português; 

 Contrastar o léxico espanhol com o português; 

 Incentivar os alunos a expressarem-se em espanhol; 

 Incentivar os alunos a expressarem as suas dúvidas; 

 Melhorar a competência da leitura e da expressão escrita. 

 

Recursos: 

 Projetor; 

 Computador portátil; 

 Internet; 

 Quadro; 

 CD do manual, faixa 27. 

 

Materiais: 

 Fichas de trabalho elaboradas pela professora; 

 Apresentação em powerpoint sobre os elementos da banda desenhada; 

 Apresentação em powerpoint sobre a rotina e os dias da semana; 

 Caderno do aluno; 

 Manual do aluno: Castro Viúdez, Díaz Ballesteros, Rodero Díez & Sardinero 

Franco (2005). Español en marcha 1. Madrid: SGEL; 

 Vídeo Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=xRxZsjAEpAw. 

 

Avaliação: 

 Observação direta: 

- Participação nas atividades; 

- Reflexão sobre o aprendido; 

- Comportamento e atitudes. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xRxZsjAEpAw
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1.ª aula 

 

Unidade didática: 3 - El trabajo - describir la rutina 

Lição: vinte e cinco  

Data: 11 de novembro de 2011 (45 minutos) 

Sumário:  

 Introducción a la unidad 3: El trabajo - describir la rutina 

 Los elementos del cómic. 

 

A aula começa com a apresentação do professor e dos alunos. Segue-se a redação 

do sumário no quadro por um aluno (8 minutos). 

 

Atividade 1: Visionamento de uma apresentação em powerpoint sobre os elementos da 

banda desenhada (22 minutos). 

Competências: Interação e compreensão oral e compreensão leitora. 

 

A professora informa os alunos sobre vários aspetos relacionados com o trabalho 

que será desenvolvido com a turma: o tema, a avaliação e a tarefa final. Explica que o 

tema El trabajo- discribir la rutina vai ser abordado principalmente através da banda 

desenhada. Para isso é necessário que se saiba o que é um cómic e que se conheçam as 

características da banda desenhada. Durante a definição de cómic, a professora informa 

a turma da existência de outras palavras com o mesmo significado (tebeos em Espanha, 

historietas nos países latino-americanos, monitos animados no México e no Chile, 

comiquetas na Venezuela, muñequitos em Cuba) e que este facto se deve à variedade 

lexical que existe na língua espanhola e que tem origem nos vários países hispano-

falantes.  

Assim, segue-se a visualização de um powerpoint (v. Anexo 3) sobre os 

elementos que fazem parte de uma banda desenhada. Pretende-se que os alunos saibam 

o que significa cómic, que conheçam os principais elementos que o compõem e que 

compreendam que este meio expressivo é um tipo de texto muito rico, uma vez que 

combina linguagem verbal, visual e signos convencionais. São abordados apenas os 

elementos da banda desenhada que se consideram essenciais para a sua interpretação: a 

vinheta, o balão de fala, o cartucho e a legenda, a onomatopeia, a figura cinética e a 

metáfora visual. 
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Atividade 2: Realização da ficha n.º 1 (15 minutos). 

Competências: Interação oral e compreensão leitora. 

 

Como consolidação do conteúdo abordado é pedido aos alunos que realizem a 

ficha de trabalho n.º 1 (v. Anexo 4), que consiste na interpretação de uma banda 

desenhada infantil argentina «El perro de la esquina» e na identificação dos elementos 

que o compõem. Procede-se à correção oral da ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

2.ª aula 

 

Data: 15 de novembro de 2011 (90 minutos) 

Unidade didática: 3 - El trabajo - describir la rutina 

Lições: vinte e seis e vinte e sete 

Sumário:  

 La rutina. 

 Los verbos reflexivos y los verbos irregulares empezar, volver, jugar y 

vestirse en el presente del indicativo. 

 

Atividade 1: Leitura e interpretação de uma banda desenhada (90 minutos). 

Competências: Interação oral e compreensão leitora. 

 

Após a redação do sumário no quadro e feita a chamada dos alunos, é distribuída a 

ficha de trabalho n.º 2 (v. Anexo 5) e é pedido aos alunos que leiam uma tira de banda 

desenhada de Calvin and Hobbes. Depois da sua leitura e interpretação espera-se que os 

alunos cheguem ao tema da rotina. 

Seguidamente são exploradas algumas vinhetas que representam a vida quotidiana 

de Calvin. A professora pergunta o que faz Calvin e regista no quadro os verbos 

correspondentes a cada ação no infinitivo e conjugado na terceira pessoa. Depois de 

apreendido o vocabulário desconhecido é feito o exercício 3.2. 

A professora chama a atenção para a lista dos verbos que escreveu no quadro e 

pergunta que diferenças há entre eles. Pretende-se que os alunos verifiquem que há 

verbos que apresentam um pronome. São verbos reflexivos porque expressam ações que 

o sujeito realiza sobre ele e levam obrigatoriamente um pronome que coincide com o 

sujeito. Assim, os alunos devem concluir que, quando o verbo está conjugado o 

pronome surge antes do verbo, quando está no infinitivo aparece depois, junto ao verbo. 

Para consolidar as explicações, os alunos conjugam o verbo levantarse no 

presente do indicativo nos seus cadernos. Pretende-se que conheçam os pronomes 

reflexivos - me, te, se, nos, os, se -, e façam uma revisão dos verbos regulares do 

presente do indicativo, terminados em -ar. Segue-se a realização individual de um 

exercício da ficha sobre verbos reflexivos.  

Seguidamente são ainda abordados alguns verbos irregulares usados 

frequentemente quando se descreve a rotina, como empezar, volver, jugar e vestirse. 



 

80 
 

Pretende-se que os alunos identifiquem as irregularidades vocálicas (e>ie; o>ue; u>ue; 

e>i). Em seguida os alunos realizam o exercício 4.2.1., para que verificarem onde 

ocorrem as irregularidades. Os discentes devem chegar à regra: as irregularidades 

ocorrem na primeira, segunda e terceira pessoas do singular e na terceira do plural, 

com a realização do exercício 4.2.2. 

Como consolidação é realizado o exercício 4.2.3. da ficha de trabalho e a correção 

é feita no quadro.  

Os alunos devem ainda observar que há outros verbos, como despertarse, que 

apresentam as mesmas irregularidades do verbo empezar e os verbos dormirse e 

acostarse apresentam irregularidades iguais às do verbo volver. 

A conjugação dos verbos despertarse, dormirse e acostarse será realizada como 

trabalho de casa. 
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3.ª aula 

 

Data: 18 de novembro de 2011 (45 minutos) 

Unidade didática: 3 - El trabajo - describir la rutina 

Lição: vinte e oito  

Sumário:  

 Los días de la semana. 

 Repaso de algunas acciones cotidianas. 

 Realización de un ejercicio escrito sobre la rutina de los alumnos. 

 

A aula tem o seu início com a realização do sumário e com a chamada (3 

minutos). 

É feita a correção dos trabalhos de casa no quadro e feito o registo dos trabalhos 

de casa realizados, na grelha apropriada (v. Anexo 15 C) (7 minutos). 

 

Atividade 1: Visionamento de uma apresentação em powerpoint (20 minutos). 

Destrezas: Interação e expressão oral e compreensão leitora. 

 

A introdução ao conteúdo dos dias da semana é feita através da pergunta ¿qué día 

de la semana es hoy? A resposta esperada é viernes porque os alunos já conhecem os 

dias da semana em que têm aulas de espanhol. Os dias da semana são apresentados 

através de um powerpoint (v. Anexo 6) e são escritos no caderno pelos alunos. A 

professora pergunta aos alunos solicitados qual o dia da semana de que mais/menos 

gostam e porquê. É esperado que utilizem as estruturas que expressam agrado ou 

desagrado: me gusta/me gusta más, no me gusta/me gusta menos, uma vez que já as 

conhecem. 

Os discentes são levados a relembrar as principais atividades quotidianas e os 

respetivos verbos reflexivos e irregulares com a realização do exercício do diapositivo 

2, no qual devem também usar os dias da semana. 

A professora pergunta aos alunos quais as personagens que podem ter uma rotina 

semelhante à deles. A resposta esperada é: Calvin, Bart Simpson e Mafalda, uma vez 

que são estudantes. É ainda introduzido o verbo irregular ir no presente do indicativo. 
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Atividade 2: Realização de um exercício de expressão escrita (15 minutos). 

Competências: Compreensão leitora e expressão escrita. 

 

É distribuída a ficha de trabalho n.º 3 (v. Anexo 7) que contém uma lista de 

vocabulário de verbos, expressões para ordenar o discurso e para expressar frequência e 

é solicitado aos alunos que descrevam as suas rotinas durante a semana. Deste modo, 

pretende-se que apliquem os conteúdos abordados. O exercício é recolhido pela 

professora no final da aula. Se não houver tempo é terminado em casa. 
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4.ª aula 

 

Data: 22 de novembro de 2011 (90 minutos) 

Unidade didática: 3 - El trabajo - describir la rutina 

Lições: vinte e nove e trinta 

Sumário:  

 Las profesiones, sus funciones y lugares de trabajo. 

 

A aula tem o seu início com a redação do sumário no quadro e com a chamada (5 

minutos). 

 

Atividade 1: Leitura e interpretação de um texto (20 minutos). 

Competências: Interação oral e compreensão leitora. 

 

É distribuída a ficha de trabalho n.º 4 (v. Anexo 8) e é solicitada a leitura de um 

texto que dá a conhecer Mafalda, a personagem de banda desenhada do argentino 

Quino. Após a sua leitura e interpretação pretende-se que os alunos completem os 

balões de fala com informação do texto. Ao mesmo tempo são relembrados alguns 

gentílicos e léxico sobre a família. A correção é feita oralmente e no quadro, se 

necessário.  

 

Atividade 2: Visionamento do vídeo: «¿Qué será de Guille cuando crezca?» (25 

minutos). 

Competências: Compreensão audiovisual e interação oral. 

 

Depois de conhecerem Mafalda e a sua família, a turma vê os primeiros 36 

segundos do vídeo do Youtube: «¿Qué será de Guille cuando crezca?»: 

http://www.youtube.com/watch?v=xRxZsjAEpAw.  

Com o seu visionamento pretende-se que os discentes cheguem ao tema das 

profissões. O vídeo é visionado uma segunda vez e os alunos complatem as frases do 

exercício 3 com as profissões adequadas. 

 

 

Atividade 3: Leitura e interpretação de um texto (40 minutos). 

http://www.youtube.com/watch?v=xRxZsjAEpAw
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Competências: Interação oral e compreensão leitora. 

 

A seguinte atividade pretende dar a conhecer as personagens da banda desenhada 

espanhola Mortadelo y Filemón e o vocabulário relacionado com algumas profissões. 

Assim, os alunos leem um texto sobre Mortadelo e Filemón e é feita a sua 

interpretação. A turma fica a conhecer o costume de Mortadelo se disfarçar em virtude 

da sua profissão de detetive. Esta situação permite dar a conhecer outras profissões a 

partir dos disfarces de Mortadelo, assim como a roupa e os objetos, os locais de trabalho 

e as funções de cada ofício. 

São realizados e corrigidos oralmente os exercícios 5.1., 5.2. e 5.3. da ficha de 

trabalho. 
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5.ª aula 

 

Data: 25 de novembro de 2011 (45 minutos) 

Unidade didática: 3 - El trabajo - describir la rutina 

Lição: trinta e um 

Sumário:  

 Audición e interpretación de un texto audio. 

 Redacción de los bocadillos de una historieta. 

 

A aula começa com a redação do sumário e a chamada dos alunos (5 minutos). 

 

Atividade 1: Audição de uma faixa de um CD (15 minutos). 

Competências: Compreensão oral e leitora e expressão escrita. 

 

Os alunos ouvem a faixa n.º 27 do CD n.º 1 do manual sobre a profissão e a rotina 

de Lúcia e identificam oralmente o assunto do texto áudio. 

É distribuída a ficha de trabalho n.º 5 (v. Anexo 9) e são dadas as indicações 

necessárias à realização do exercício 1. O registo áudio é ouvido uma vez mais e os 

alunos respondem às perguntas de interpretação. Pretende-se que os alunos relacionem e 

recordem os dois temas anteriormente abordados: a rotina e as profissões, a partir da 

compreensão auditiva. As respostas são corrigidas no quadro. 

  

Atividade 2: Interpretação de diferentes tipos de textos (25 minutos). 

Competências: Compreensão leitora e expressão escrita. 

 

Esta atividade inicia-se com a leitura do texto presente na ficha de trabalho n.º 5, 

seguida da sua interpretação oral. O texto pretende introduzir conceitos relacionados 

com o mundo do trabalho como: a formação e a experiência de trabalho. Para além 

disso, é o ponto de partida, juntamente com a interpretação de uma tira de banda 

desenhada sem texto, com o objetivo de colocar os alunos a criar os textos dos balões de 

fala das personagens. Os alunos escrevem os diálogos dos balões de fala depois de 

interpretar dois tipos de texto: um texto de linguagem verbal e um texto de linguagem 

verbal e visual - a tira de banda desenhada. Deste modo, convocam-se os conhecimentos 
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apreendidos pelos alunos. A correção é feita por escrito no quadro pelos alunos 

solicitados. 

A professora relembra a turma do material necessário para a realização da tarefa 

final da próxima aula. 
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6.ª aula 

 

Data: 29 de novembro de 2011 (90 minutos) 

Unidade didática: 3 - El trabajo - describir la rutina 

Lições: trinta e dois e trinta e três 

Sumário:  

 Realización de la tarea final: hacer un cómic sobre la rutina. 

 

A aula inicia-se com a redação do sumário no quadro e com a chamada dos 

alunos. (5 minutos). 

 

Atividade 1: Realização da tarefa final: fazer uma banda desenhada sobre a rotina 

diária dos alunos (85 minutos). 

Competências: Interação oral, compreensão leitora e expressão escrita. 

 

A tarefa final é explicada à turma através de uma apresentação de powerpoint. (v. 

Anexo 10). 

O trabalho consiste em fazer uma banda desenhada subordinada ao tema: a rotina 

da semana. Esta atividade pretende reunir os conhecimentos que foram adquiridos sobre 

os elementos da banda desenhada (a vinheta, os balões de fala, o cartucho, as legendas, 

as onomatopeias e os signos convencionais) com os conteúdos linguísticos da unidade 

didática. 

 

A professora informa qual o material necessário e apresenta as fases da tarefa: 

 1.º escrever os textos dos balões de fala e o título da banda desenhada no 

caderno; 

 2.º desenhar e colorir o protagonista nas vinhetas; 

 3.º colorir e desenhar o cenário; 

 4.º escrever o texto dentro dos balões de bala, recortá-los e colá-los nas vinhetas; 

 5.º recortar e colar as legendas nas vinhetas; 

 6.º escrever o título na folha de banda de banda desenhada. 
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A docente distribui o exercício escrito (v. Anexo 7) da 3.ª aula corrigido e 

identifica os principais erros para que não se repitam na atividade final. O objetivo é 

também que a ficha sirva de guião aos alunos. 

As folhas para fazer a banda desenhada - a prancha, e a folhas dos balões de fala e 

das vinhetas são distribuídas (v. Anexo 11 e 12).  

Após as explicações, o trabalho é controlado pela professora e são explicadas as 

dúvidas que surjam. 

Depois de concluídas e revistas, as bandas desenhadas são recolhidas pela 

professora que as irá digitalizar para que algumas sejam apresentadas à turma na aula 

seguinte. Os trabalhos que não foram concluídos serão terminados em casa pelos 

alunos. 
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7.ª aula 

 

Data: 2 de dezembro de 2011 (45 minutos) 

Unidade didática: 3 - El trabajo - describir la rutina 

Lição: trinta e quatro 

Sumário:  

 Presentación de los trabajos hechos en la última clase. 

 Evaluación de la unidad didáctica. 

 

A aula tem o seu início com a redação do sumário e da chamada dos alunos (5 

minutos). 

A professora corrige os trabalhos que foram concluídos em casa (10 minutos). 

 

Atividade 1: Apresentação da tarefa final: a rotina dos alunos em banda desenhada (15 

minutos). 

Competências: Interação oral. 

São apresentados alguns trabalhos elaborados na última aula que são comentados 

pela professora e pelos alunos. 

 

Atividade 2: Realização de uma ficha de avaliação da unidade didática. (15 minutos). 

Competências: Compreensão leitora. 

 

A docente distribui um questionário de avaliação da unidade didática (v. Anexo 

19), lê-o e explica as dúvidas que surjam. 

No final, a professora faz a avaliação oral das aulas e solicita o mesmo aos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

3. Avaliação  

 

O Programa de Espanhol do Ensino Básico de 3º Ciclo - Iniciação (Ortega, 1997: 

32), baseado na Lei de Bases do Sistema Educativo, atribui ao sistema de avaliação as 

seguintes funções: «estimular o sucesso educativo de todos os alunos, favorecer a 

confiança própria e contemplar os vários ritmos de desenvolvimento e progressão e 

garantir o controlo de qualidade do ensino». 

A avaliação constitui o elemento integrador da prática educativa que possibilita a 

recolha de informação e a formulação das decisões adaptadas às necessidades e às 

capacidades dos alunos. É o elemento regulador da prática pedagógica que determina as 

diferentes componentes do processo ensino-aprendizagem e que permite, por um lado, 

que o aluno controle a sua aprendizagem, se consciencialize dos seus progressos e das 

suas dificuldades e, por outro, que o professor analise criticamente a sua intervenção, 

introduza mecanismos de correção e reforço, defina estratégias alternativas 

nomeadamente a seleção dos métodos e recursos e as adaptações curriculares e oriente a 

sua atuação com os alunos. Esta conceção de avaliação pressupõe um processo contínuo 

de avaliação, composto por vários momentos nos quais é dado ao aluno o feedback do 

seu desempenho, contrariando a avaliação sumativa realizada frequentemente através de 

um teste no final do processo de ensino-aprendizagem. Devem ainda os alunos conhecer 

previamente os aspetos que serão objeto de observação, bem como os critérios que 

orientam a avaliação. 

Os programas de espanhol em vigor dão ainda conta de uma nova atitude face ao 

erro, reconhecendo-o como parte integrante do processo, pois só «o reconhecimento da 

função indiciante do erro no processo de aprender possibilita a identificação dos pontos 

estratégicos onde é oportuno intervir.» (Ortega, 1997: 33). 

A avaliação da competência linguística de línguas estrangeiras era feita até há 

poucos anos por meio de análises intuitivas e genéricas (Parrondo, 2004: 967). A 

criação do QECR (Conselho da Europa, 2001: 48) permitiu descrever os objetivos a 

serem alcançados pelos aprendentes de línguas estrangeiras na Europa e estabelecer 

escalas de medição da competência linguística em três divisões: A - utilizador 

elementar, B - utilizador independente e C - utilizador proficiente, sendo estes 

subdivididos em A1 - iniciação, A2 - elementar, B1 - limiar, B2 - vantagem, C1 - 

Autonomia e C2 - Mestria. Ainda no âmbito da avaliação, o QECR (Ibidem: 42) traça 

orientações na avaliação da proficiência em língua, como a especificação do conteúdo 
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dos testes e dos exames, a explicitação de critérios para atingir determinado objetivo de 

aprendizagem, tanto em relação à avaliação de uma determinada produção oral ou escrita, 

como em relação a uma avaliação contínua, seja ela autoavaliação, heteroavaliação ou 

avaliação realizada pelo professor e a descrição de níveis de proficiência nos testes e 

exames existentes, permitindo, assim, comparar diferentes sistemas de classificações 

Por fim descreve os tipos de avaliação existentes, apresentando as vantagens e 

desvantagens de cada um.  

Destacamos a avaliação contínua, formativa e a autoavaliação por serem os tipos 

de avaliação privilegiados na implementação da nossa unidade didática e por seguirem 

as orientações emanadas dos programas. Acreditamos que estes tipos de avaliação são 

essenciais no processo de aprendizagem de uma LE, na medida em que se centram no 

aluno, levando-o a tomar consciência dos erros cometidos, a analisar a sua causa e a 

corrigi-los. 

Por avaliação contínua o QECR (Ibidem: 254). entende ser: «a avaliação feita pelo 

professor e, eventualmente, pelo aprendente dos desempenhos e dos trabalhos de projeto 

realizados durante o curso. A nota final reflete, assim, o conjunto do curso, do ano ou 

do semestre». Aconselha, para além dos tradicionais trabalhos de casa e testes 

ocasionais ou regulares, os seguintes meios e instrumentos: listas de verificação, 

grelhas, avaliação formal do trabalho realizado na aula e portfolios. No que diz respeito 

à avaliação formativa, é definida como «um processo contínuo de recolha de 

informações sobre o âmbito da aprendizagem, sobre os seus pontos fortes e fracos, que 

deve refletir-se no planeamento das aulas feito pelo professor. Deve também fornecer 

um feedback aos aprendentes.» (Ibidem). A autoavaliação é entendida como «juízos 

feitos pelo aprendente acerca da sua própria proficiência» e o seu maior potencial reside 

«no seu uso como instrumento para a motivação e a tomada de consciência: ajudar os 

aprendentes a apreciar os seus aspetos fortes, a reconhecer as suas fraquezas e a orientar 

a sua aprendizagem com maior eficácia» (Ibidem: 262-263). 

O processo de avaliação adotado na unidade didática foi explicado na primeira 

aula, aquando da apresentação do tema da unidade e da tarefa final. A avaliação da 

turma foi feita ao longo das aulas através de trabalhos escritos, exercícios e atividades 

que foram avaliados, principalmente, através da observação direta, embora em alguns 

casos as atividades tenham sido corrigidas em casa, por exemplo, no exercício escrito da 

ficha n.º 3 (v. Anexo 7, Anexo 20 A-B) e na tarefa final. As correções destes exercícios 
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permitiram avaliar a progressão dos conhecimentos e concluir que os resultados foram 

satisfatórios (v. Anexo 16 e 18).  

As principais dificuldades sentidas verificaram-se principalmente na elaboração 

da ficha de trabalho n.º 3, com a conjugação dos verbos. Quando se esperava-se que 

conjugassem os verbos reflexivos no presente do indicativo me baño, alguns alunos 

utilizaram a perífrase verbal Ir + a infinitivo: me voy a bañar. As restantes dificuldades 

tiveram a sua origem na proximidade do espanhol com a língua materna, o português. 

Os erros mais frequentes são o uso dos artigos el, lo, la, los, las: * lo martes / el martes; 

* la mi rutina / mi rutina; o uso e ausência de contrações: *voy a lo instituto / voy al 

instituto; * la rotina diaria da Margarida / la rutina diaria de Margarida; situações que 

decorrem de palavras semelhantes mas que são distintas fonética e graficamente: * 

cepillo los dentes / cepillo los dientes; * me desperto / me despierto; 
* 

la rotina diaria / 

la rutina diaria; * ¡Que belo dia! / ¡Qué bello (hermoso) día!; * Alí hago mis deberes / 

Allí hago mis deberes; e de pontuação: * rotina diária / rutina diaria; * ali / allí; * 

todos los dias / todos los días. 

Estes problemas iniciais, próprios de alunos de nível A1, vão desaparecendo e as 

formas correspondentes em espanhol são incorporadas, o que faz com que esses erros 

sejam transitórios. Foi o que observamos na avaliação da tarefa final, com a diminuição 

de erros. 

Segundo Corder (1981), os alunos erram porque fazem uso de determinado 

sistema linguístico, que é o resultado do uso de uma falsa hipótese sobre a língua alvo. 

O autor salienta ainda que os erros são importantes e têm significado para o professor, 

pois permitem refletir o momento do processo, mostram ao professor se o aluno está ou 

não próximo dos objetivos pretendidos e o que falta para ensinar. Os erros são 

significativos e indispensáveis para o aluno, pois funcionam como instrumento que 

permite aprender. Por meio deles os alunos testam hipóteses sobre a natureza da língua 

que eles estão aprendendo. 

Deste modo, tivemos sempre a preocupação de comunicar os erros, permitindo 

assim que os alunos se consciencializassem das suas dificuldades. Todos os exercícios 

foram corrigidos (v. Anexo 21 A-D). 

Como referimos, a tarefa final constituiu também um elemento de avaliação. A 

avaliação da banda desenhada sobre a rotina passou por respeitar os critérios de 

avaliação estabelecidos e que foram dados a conhecer à turma no início da realização da 

atividade (v. Anexo 17). Os resultados revelaram-se positivos na medida em foram 



 

93 
 

postos em prática de forma bastante satisfatória os conhecimentos adquiridos nas tarefas 

intermédias (v. Anexo 20 C-F). 

Não foi realizado nenhum teste no final da unidade didática porque acordámos 

com a professora cooperante que a tarefa final iria substituir o teste de avaliação. 

A avaliação do trabalho realizado durante as aulas foi registada numa grelha de 

observação de aula que apresenta os seguintes parâmetros: falta, materiais, TPC, 

trabalho na aula, comportamento, participação, oralidade e leitura (v. Anexos 15, 15A-

G). 

No que diz respeito aos objetos de avaliação da unidade didática, foram avaliados 

nas várias atividades anteriormente descritas os objetos que o Programa de Espanhol do 

Ensino Básico de 3.º Ciclo - Iniciação (Ortega,1997: 33) identifica:  

 

(…) serão objeto de avaliação na disciplina de Espanhol as competências básicas 

de comunicação que englobam a compreensão de textos orais e escritos de natureza 

diversificada, a expressão oral e escrita de enunciados, bem como a adequação que 

o aluno faz da aprendizagem da língua às suas experiências e necessidades, a 

utilização de estratégias que lhe permitam suprir as deficiências dos seus 

conhecimentos, o progresso na construção da sua identidade pessoal e social.  

 

Para além do domínio dos conhecimentos de espanhol terem sido objeto de 

avaliação, também os domínios das atitudes, valores e capacidades o foram.  

Estes domínios, bem como aqueles que foram anteriormente indicados 

permitiram-nos fazer a seguinte apreciação geral: a turma teve uma assiduidade regular, 

apresentou os materiais da disciplina, era heterogénea quanto à participação, na medida 

em que tinha alunos muito participativos e alguns alunos pouco participativos, que só 

participavam quando eram solicitados para tal. A maioria realizou as tarefas que lhe 

foram propostas e fez os trabalhos de casa. O facto de ser uma turma grande, com 29 

alunos e da sala de aula ser bastante pequena, facilitou as conversas paralelas, 

principalmente no início e no fim das sessões. 

Todos os dados da avaliação dos alunos foram fornecidos à professora cooperante 

que os teve em consideração na avaliação do 1.º período escolar. 
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3.1. A avaliação da unidade didática pelos alunos 

 

Na última aula foi aplicado à turma um questionário de avaliação da unidade 

didática e dos conhecimentos adquiridos (v. Anexo 19). Pretendíamos saber a opinião 

dos alunos sobre as tarefas, sobre o uso da língua e as aprendizagens. 

Os seguintes resultados dizem respeito aos 27 alunos que estavam presentes na 

aula. 

Em relação à avaliação das tarefas, a maioria, 19 alunos, assinalou que estas 

foram «sempre» adequadas ao tema, os restantes 8 alunos responderam «quase sempre» 

(v. Gráfico 13). 

 

 

 

 

Perguntou-se à turma se as tarefas tinham sido estimulantes. Dezanove responderam que 

foram «sempre» estimulantes, 7 afirmaram «quase sempre» e 1 aluno assinalou 

«pouco» (v. Gráfico 14). 
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Inquiriu-se ainda sobre o interesse suscitado pelas tarefas. Dezasseis alunos 

elegeram «fazer uma banda desenhada» como a tarefa mais interessante e confirmaram 

o interesse que se gerou aquando da sua realização. Os restantes 11 dividiram-se entre 

as outras tarefas (v. Gráfico 15). 

 

 

 

 

Com o objetivo de saber se os conteúdos da unidade didática foram úteis para 

desenvolver a comunicação em espanhol perguntámos: «Esta unidade foi útil para 

melhorares o teu espanhol?» e «Ampliaste o teu vocabulário com esta unidade?». À 

primeira questão 21 alunos responderam «sempre», 5 «quase sempre» e 1 «pouco» (v. 

Gráfico 16). 
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No que diz respeito à segunda pergunta os alunos expressaram a opinião de que a 

unidade didática foi útil na aquisição de léxico espanhol, 17 afirmaram «sempre» e 10 

«quase sempre» (v. Gráfico 17). 

 

 

 

Pretendíamos ainda saber qual a avaliação que a turma fez sobre os conteúdos da 

unidade. Assim foi perguntado «O que aprendeste nesta unidade?» e as respostas dadas 

foram satisfatórias: em 27 alunos inquiridos, 5 responderam que não adquiriram todos 

os conteúdos lecionados (v. Gráfico 18). 
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Os resultados deste inquérito foram bastante positivos. De um modo geral, os 

alunos manifestaram satisfação pelas tarefas apresentadas, revelaram que os conteúdos 

foram apreendidos e que foram úteis no desenvolvimento da competência comunicativa 

da língua espanhola.   

É um facto que este tipo de questionário carece de rigor e os seus resultados 

devem ser sempre confrontados com os resultados da avaliação que se vai fazendo ao 

longo da unidade didática. No entanto, não o podemos menosprezar no processo de 

avaliação, na medida em que fornece informações que auxiliam o professor na análise 

da sua intervenção e na orientação da sua atuação com os alunos. Por outro lado, os 

resultados confirmam o interesse manifestado durante a realização das aulas. 

 

4.  Reflexão crítica 

 

No que diz respeito à planificação das aulas, esta foi feita através da metodologia 

comunicativa e seguiu as orientações dos programas de espanhol de 3.º ciclo e 

secundário, principalmente o Programa de Língua Estrangeira – Espanhol, Ensino 

Básico 3º ciclo (Ortega, 1997) de iniciação, o Programa de Espanhol, Nível de 

Iniciação 10º ano (Fernández, 2001), dado ser mais recente, e a planificação anual da 

turma.  

A planificação da unidade didática foi cumprida. Os objetivos e os conteúdos da 

unidade didática revelaram-se adequados ao tema e à tarefa final e foram alcançados 
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pela maioria dos alunos, segundo as intervenções positivas dos alunos e os 

desempenhos satisfatórios revelados na realização das atividades e exercícios propostos 

e apresentados no capítulo anterior.  

Concluída a lecionação da unidade didática e refletindo sobre o trabalho 

desenvolvido pensamos que poderíamos ter seguido outras opções no que diz respeito à 

escolha do tema da unidade: «El trabajo - describir la rutina diaria». Teríamos agora 

optado por trabalhar apenas um subtema, «a rotina» ou «as profissões», e desenvolver 

mais atividades a partir de histórias de bandas desenhadas e não apenas pequenas 

sequências de vinhetas. 

A unidade didática foi planificada por tarefas porque acreditamos que esta 

metodologia é muito positiva para o processo ensino-aprendizagem. Pensamos que 

trabalhar por tarefas é compensador quando os resultados se manifestam no interesse e 

na motivação demonstrados, ainda que o esforço que esta metodologia requer por parte 

do professor seja grande, pois implica procurar, analisar e organizar materiais autênticos 

e elaborar outros materiais didáticos. 

As tarefas revelaram-se apropriadas ao nível linguístico da turma, adequadas aos 

objetivos da unidade didática, permitindo desenvolver as subcompetências linguísticas, 

funcionais, lexicais, sociolinguísticas, socioculturais e estratégicas, indispensáveis à 

competência comunicativa e possibilitaram a realização de atividades a partir da banda 

desenhada. Quase todas geraram interesse, destacando, pela motivação e pela 

participação manifestadas, aquelas que se centraram na exploração de imagens e bandas 

desenhadas, como as apresentações em powerpoint dos elementos da banda desenhada 

(v. Anexo 3), da rotina das personagens de banda desenhada (v. Anexo 6) e da 

realização da banda desenhada como tarefa final. Das tarefas que não tiveram tanta 

adesão destacamos a realização da ficha n.º 5 (v. Anexo 9) que se revelou menos 

motivante para os alunos, talvez devido ao facto do seu tema, relacionado com a 

formação e a experiência laboral, não despertar interesse.  

No que diz respeito aos materiais da unidade didática, privilegiámos os materiais 

autênticos e particularmente os textos autênticos e variados, nomeadamente as bandas 

desenhadas, seguindo assim as sugestões dos programas de espanhol, do QECR 

(Conselho da Europa, 2001) e do PCIC (Instituto Cervantes, 2006). Os materiais foram 

todos elaborados por nós, à exceção do material audiovisual utilizado na 4.ª aula, e 

revelaram-se adequados ao tema e aos conteúdos da unidade didática e ao nível 

linguístico dos alunos. Porém, reconhecemos que poderiam ter sido mais diversificados, 
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dado o número elevado de fichas de trabalho distribuídas. Lamentamos não ter recorrido 

às TIC, mas a escola não oferecia condições materiais nesse sentido, devido, por um 

lado, às obras de construção e remodelação, por outro, à escassez de computadores. 

 Como mencionámos anteriormente no capítulo 2.1. «Metodologia», da Parte II, 

todas as subcompetências foram trabalhadas, no entanto, as linguísticas predominaram 

porque acreditamos qua a falta de léxico e de estruturas sintáticas de alunos de nível A1 

podem ser um obstáculo ao desenvolvimento das outras subcompetências, como a 

discursiva e a pragmática. Não queremos com isto dizer que estas não podem ser 

trabalhadas desde o início da formação numa língua estrangeira, pelo contrário, elas são 

indispensáveis ao desenvolvimento do objetivo principal do ensino de uma LE: a 

competência comunicativa.  

No capítulo 8, «A banda desenhada na aula de E/LE» da Parte I, tivemos a 

oportunidade de constatar que a banda desenhada permite explorar todas as destrezas: 

ler, falar, escrever e ouvir. Procurámos desenvolver estas destrezas usando como 

recurso a banda desenhada. Das competências trabalhadas na aula as que predominaram 

foram a compreensão leitora, aquando da interpretação de textos e bandas desenhadas e 

a interação oral, que esteve presente em todas as aulas, por exemplo na exposição de 

dúvidas e nas respostas às solicitações. Trabalhámos também a expressão escrita em 

alguns exercícios de escrita. A destreza que não foi desenvolvida a partir da banda 

desenhada foi a competência oral. Contudo, foi trabalhada através de um exercício de 

audição relacionado com o tema da unidade didática. Em suma, considerámos que todas 

elas foram trabalhadas de forma equilibrada. 

 As tarefas propostas foram na sua maioria individuais, contrariando a metodologia 

do enfoque comunicativo que privilegia as tarefas a pares ou em grupo, à exceção de 

alguns exercícios e da tarefa final que foi pensada para ser realizada a pares. Apesar de 

termos consciência das vantagens do trabalho em grupo, nomeadamente no 

desenvolvimento de estratégias de comunicação, o facto de ser uma turma de 29 alunos 

e da aula ser dada numa sala constituída por um monobloco de reduzidas dimensões 

levou-nos a considerar que seria mais proveitoso o trabalho individual. Pensamos 

também que o tipo de agrupamento, individual ou coletivo, deve ser escolhido em 

função dos objetivos, dos conteúdos, do tipo de atividade a desenvolver e das 

características da turma. 

 No que diz respeito à nossa atuação nas aulas, acreditamos ter revelado segurança 

nos conteúdos lecionados e clareza na sua transmissão. Procurámos incentivar a 
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participação dos alunos com mais dificuldades e menos participativos e despertar o 

interesse dos alunos menos motivados. Pensamos ter estabelecido empatia com a turma 

e mantido um ambiente propício à aprendizagem. 
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Conclusão 

 

O ensino do espanhol como língua estrangeira, atualmente influenciado pelo 

enfoque comunicativo, constitui um desafio para o professor. Primeiro porque o 

paradigma comunicativo propõe uma diminuição do protagonismo do professor a favor 

da presença ativa e dinâmica do aluno, situação que obriga o docente a elaborar 

procurar, analisar e organizar materiais autênticos e didáticos que permitam desenvolver 

a competência comunicativa do aluno e que o coloquem no centro do processo de 

ensino-aprendizagem. Em segundo lugar, a postura ativa e dinâmica dos alunos só é 

conseguida se os mesmos materiais motivarem os discentes à participação na sala de 

aula. Por seu turno, a era audiovisual em que vivemos concorre diretamente com os 

meios usados no ensino e exige que os materiais da sala de aula sejam mais apelativos e 

diversificados. 

Neste contexto, a banda desenhada responde às orientações da metodologia 

comunicativa e dos principais documentos orientadores do ensino de E/LE uma vez que 

constitui um material rico, autêntico e a sua utilização permite diversificar os tipos de 

textos trabalhados na sala de aula. 

O presente relatório pretendeu demonstrar que a banda desenhada deve ser 

encarada como os demais tipos de textos tradicionalmente trabalhados na sala de aula e 

que a sua utilização traz diversos benefícios ao processo de ensino/aprendizagem do 

E/LE.  

A abordagem teórica do tema e a sua aplicação em contexto de sala de aula 

permitiu-nos chegar a várias conclusões que vão no sentido da valorização da banda 

desenhada como recurso didático: 

A motivação que a banda desenhada desperta nos alunos é um fator que por si só 

justifica o seu uso. Geralmente é recebida com entusiasmo e propicia uma participação 

mais ativa nas atividades de sala de aula, uma vez que as suas características intrínsecas 

e específicas fazem dela um texto atrativo pela associação imagem/texto, por ser curto e 

breve, pelo colorido, por abordar temas atuais e variados.  

A banda desenhada promove a leitura junto dos jovens e consequentemente o 

desenvolvimento da competência leitora, na medida em que possibilita a prática de 

diversas estratégias de leitura, a aquisição do gosto pela leitura e frequentemente é um 

ponto de partida para a leitura de outros tipos de textos.  

A  riqueza  do  texto  de  banda  desenhada  que  conjuga  linguagem verbal e não- 
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-verbal presta-se a várias abordagens no ensino dos vários domínios da língua e a 

múltiplas possibilidades de atividades. 

A banda desenhada permite desenvolver a competência comunicativa e as 

subcompetências a ela associadas, como a linguística, a sociolinguística, a sociocultural, 

dada a sua riqueza linguística, cultural e social. 

O facto de ser um material autêntico e produzido para fins comunicativos, permite 

à banda desenhada aproximar-se do registo oral, através do uso de interjeições, palavras 

coloquiais e expressões expressivas, refletindo um estado de língua atual, o que 

favorece um uso autêntico da língua por parte dos aprendizes de E/LE. 

Finalmente é um material acessível, barato, de fácil manejo e sem necessidade de 

meios técnicos de leitura.  

Apesar das reconhecidas vantagens da exploração da banda como recurso na aula 

de línguas, há vários fatores que condicionam a sua utilização com fins pedagógicos. 

Por um lado, a leitura da banda desenhada está associada a ideias preconceituosas como 

o favorecimento do analfabetismo, a leitura fácil e superficial, a abordagem de temas 

banais e o divertimento. Por outro, o desconhecimento das características deste tipo de 

texto leva os docentes a uma errada utilização ou à recusa em usar a banda desenhada. 

Já os manuais escolares de espanhol apresentam uma exploração limitada deste meio 

expressivo, salvo alguns manuais recentes de nível A1. 

A utilização da banda desenhada requer que o professor conheça a «gramática» 

deste tipo de texto, porque só desta forma consegue fazer uma exploração adequada, 

quer no processo de formulação dos objetivos, na seleção e elaboração de atividades, 

quer na sua adaptação aos alunos de E/LE. 

O docente de E/LE tem atualmente à disposição uma grande diversidade de 

recursos que pode utilizar na sala de aula. Todos eles podem ser uma mais-valia para 

guiar com sucesso o discente no seu percurso de aprendizagem. Não defendemos a 

utilização exclusiva, abusiva e sem objetivos da banda desenhada. Muito pelo contrário, 

esta deve ser utilizada como os demais recursos e só deve entrar na sala de aula de 

espanhol com objetivos definidos. Só assim faz sentido a sua utilização em contexto 

educativo. 

Chegados ao fim, esperamos que o nosso trabalho tenha cumprido o objetivo de 

demonstrar que a banda desenhada pode e deve ser um recurso utilizado na aula de 

E/LE. 
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QUESTIONÁRIO 
 

O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DO ESPANHOL 
 

Dados pessoais 

Idade: ____ anos  Sexo:  Feminino     Masculino  

1. A tua língua materna é:  

Português              Outra(s)    Qual/Quais? _______________________ 
 

2. Que outras línguas utilizas para comunicar? 

  Inglês    Francês     Alemão     Espanhol  

Outra(s)______________________________________________________________________ 

A escola 
3. Com que frequência estudas? 

 

 diariamente    Quantas horas diárias? ____________________ 

 regularmente  

 vésperas de avaliações 

 nunca 

 outra      Qual?__________________ 

 

4. Como preferes estudar? 

 sozinho                     em grupo 

4.1. Onde costumas estudar? 

 casa                                               escola     

 casa de familiares                       outra  Qual?____________________ 

  

5. Tens quem te acompanhe e te apoie no estudo?        Sim             Não 

5.1. Quem te apoia mais no estudo? 

 pai                      mãe                      irmãos 

 familiares          professores         outro   Quem?_____________________ 
 

6. Quais as disciplinas que mais aprecias? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

7. Quais as disciplinas que menos aprecias?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

       Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
   Mestrado em Ensino de Português e Espanhol 

   Escola Secundária Luís de Freitas Branco 
2011/2012 
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8. Na tua opinião, quais as disciplinas em que sentes um grau de dificuldade maior? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
8.1. Quais as razões que levam a que tenhas dificuldades nas disciplinas acima referidas? 

 dificuldades de compreensão                  falta de estudo 

 falta de bases                                              falta de interesse 

 muita matéria para estudar                     outro(s) Qual?/ Quais?___________________ 

9. Quais os aspetos positivos da escola? 

 convívio com os amigos                      recreio 

 campo de jogos                                    outros  Qual?/ Quais?__________________________ 

 

A língua espanhola 

10. Qual o motivo que te levou a escolher o espanhol?  

De acordo com uma escala de concordância de 5 pontos, indica o grau de importância que tem 

a aprendizagem de línguas estrangeiras. 

5 = bastante importante   4 = muito importante   3 = importante 2 = pouco importante  

1 = nada importante 

a. Conhecer uma cultura e mentalidade diferentes.  

b. Comunicar com pessoas de outras culturas.  

c. São úteis para um futuro profissional no estrangeiro.  

d. Possibilita melhores ofertas de emprego.  

e. Outra(s):  

 

11. Como preferes trabalhar nas aulas de espanhol? Podes assinalar várias opções. 

 trabalhar sozinho       trabalhar em pares      trabalhar em grupo  

 trabalhar com o professor 

 

12. Quais as maiores dificuldades que sentes na aprendizagem do espanhol? Podes assinalar 

várias opções. 

a. falar com fluidez  b. escrever corretamente  

c. ler textos  d. recordar/aplicar o vocabulário  

e. compreender uma 

conversa 

 f. aplicar a gramática  

g. pronunciar bem  h. nenhuma  

i. outra(s):  
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13. Quais são as atividades que mais te motivam na aprendizagem do espanhol? Coloca uma X nas 

opções que consideras adequadas. 

 

14. Sugere atividades que gostarias de trabalhar na aula de espanhol. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Hábitos de leitura   

1. Como ocupas habitualmente os teus tempos livres? 
 

  lendo                                  ouvindo música           vendo televisão 

  praticando desporto        conversando com os amigos 

  indo ao cinema                 outras atividades 
 

2. O que é para ti ler? 
 

  uma obrigação            um prazer 

  um passatempo          um meio de valorização pessoal 
 

3. O que costumas ler? 
 

  revistas                    jornais              livros não escolares    nada  
 

4. Que género de livros preferes ler? 
 

  aventura                               biografias 

  romance                         históricos 

  ficção científica                   poesia 

  banda desenhada               teatro 

  policiais                          diários 
 

5. Como são os teus hábitos de leitura? 
 

  leio todos os  dias                      só de vez em quando                    

  ao fim de semana                       nas férias 

  nunca tentei ler um livro           muitas vezes começo a ler um livro mas não acabo 

  nunca li um livro até ao fim 

a. Ouvir música   b. Conversar na língua estrangeira  

c. Ouvir poemas  d. Cantar na língua estrangeira  

e.  Desenhar  f.  Ler banda desenhada  

g. Ouvir leituras de textos  h. Ler textos  

i. Ver filmes /séries / vídeos  j.  Fazer jogos  

k. Ver banda desenhada  l. Dramatizar  

m. Escrever pequenos textos  n. Trabalhar com as TIC  

o. Fazer exercícios escritos  p.  Ouvir conversas  

q. Fazer resumos/esquemas  r. Outra(s):  
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6. Quantos livros lês por ano? (Sem contar com livros escolares) 

  nenhum                       um a dois 

  três a cinco                  seis a nove 

  dez a doze                  mais de doze 

 
 

A banda desenhada  
 

15. Gostas de ler banda desenhada? 

           Sim                Não 

 

15.1. Justifica a tua resposta. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Se respondeste «Sim» à pergunta 15 responde às questões 15.2.  

 Se respondeste «Não» passa à pergunta 17. 
 

15.2.  Que banda desenhada lês? 

____________________________________________________________________ 

 

16. O que mais te atrai na banda desenhada? Coloca uma X nas opções que consideras 

adequadas. 

a. Cores  b. Desenho  

c. grafismo  d. d.   linguagem (verbal e não verbal)  

e. texto  f. outra(s):  
 

 

17. A função da banda desenhada é: (Coloca uma X nas opções que consideras adequadas). 

a. Entreter  b. Informar  

c. ensinar  d. outra(s):   
 

 

18. Tens facilidade na interpretação de banda desenhada? Coloca uma X nas opções que 

consideras adequadas. 

a. Sim, porque as imagens ajudam na interpretação.  

b. Sim, porque o texto é simples e curto.   

c. Sim, porque gosto de ler banda desenhada.  

d. Não, porque é difícil compreender os diferentes tipos de linguagem 

(verbal e não verbal) da banda desenhada.  

 

e. Não, porque a banda desenhada não me motiva à sua leitura.  

f. Outra(s):   
 

19. Conheces banda desenhada de países de língua espanhola? 

      Sim         Qual/Quais? _____________________________________________ 

      Não        

 

Obrigado pela tua colaboração! 
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Nombre: ________________________________ Nº:_____ Fecha: _________________ 

Ficha de trabajo nº 1 

Unidad 3: El trabajo  

1. Lee con atención el cómic «El perro de la esquina». 

 

 

 

 

http://www.historietasinfantiles.com/img-ovni-68.htm 

         ESCOLA SECUNDÁRIA LUÍS DE FREITAS BRANCO 

                          Español I - 7º curso 

                   Año Lectivo 2011/2012 

http://www.historietasinfantiles.com/img-ovni-68.htm
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2. Ahora que ya conoces algunos elementos del cómic, responde a las preguntas. 

 

2.1. ¿Cuántas viñetas tiene este cómic? 

_________________________________________________________________ 

 

 

2.2. Transcribe dos ejemplos de bocadillos. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

2.3. Esta historieta no presenta ninguna cartela.  

2.3.1. De las siguientes cartelas elige la más adecuada a la primera viñeta. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. ¿Aparece alguna figura cinética en alguna viñeta? Indícala en la historieta. 

 

2.5. ¿Existe alguna onomatopeya en el cómic? Escribe algunos ejemplos.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

¡Buen trabajo! 

Ficha elaborada por la profesora Vera Ramos 

 

 

 

 

 

 

Surge en los cielos un avión 

Surge en el bosque un ovni 

Surge en los cielos un ovni 
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Nombre: ________________________________ Nº:_____ Fecha: ___________________ 

Ficha de trabajo nº 2 

Unidad 3: El trabajo - La rutina 

1. Mira el cómic siguiente de Calvin and Hobbes. 

                                         

http://dreams-in-my-head.blogspot.com/2010/08/calvin-and-hobbes-rutina.htm 

2. Responde a las preguntas. 

 

2.1.  Observa la primera viñeta  

2.1.1.  ¿Crees que Calvin está enfadado? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.2.  ¿Qué decide hacer? Elige la opción correcta. 
 

a) Calvin decide volver a la cama y dormir todo el día.  

b) Calvin decide no vestirse y salir desnudo. 

c) Calvin decide ver la televisión con Hobbes. 

 

2.3.  Explica la conclusión a que Calvin llegó en el último bocadillo. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.4.  ¿Cuál de las siguientes frases podría ser un titular de este cómic?  

 

a) Me gusta la rutina. 

b) La rutina diaria es aburrida. 

c) Un día de vacaciones. 

         ESCOLA SECUNDÁRIA LUÍS DE FREITAS BRANCO 

                          Español I - 7º curso 

                   Año Lectivo 2011/2012 
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3. Ahora ya conoces la opinión de Calvin sobre la rutina diaria. Pero, ¿cuál será su 

rutina? Descúbrela con el ejercicio siguiente. 

 

3.1. Mira las viñetas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.englishexercises.org/exercice.asp?id=6822#a 

 

 

 

7 

6 

http://www.englishexercises.org/exercice.asp?id=6822#a
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3.2.  Relaciona las frases con las viñetas.  

 

4. La rutina y los verbos. 

4.1. Mira los verbos levantarse / bañarse / vestirse / acostarse.  

Estos verbos se usan con pronombres reflexivos cuando los verbos expresan 

acciones que el sujeto realiza sobre sí mismo. Se llaman verbos reflexivos.  

 

4.1.1.  Completa las frases con el verbo adecuado: 

          levantarse                 lavarse               acostarse                ducharse                    

 

a) (vosotros) ¿________________________ a las 7:30? 

b)  (yo) ______________________ todos los días. 

c) (él)  ______________________  la cara en el cuarto de baño. 

d) (nosotros) ____________________________ a las 24:00.  

 

4.2. Los verbos empezar / volver /jugar / vestir son verbos irregulares en el 

presente de indicativo.  

4.2.1. Completa el recuadro. 

 

                    Verbos irregulares en el presente del indicativo  

   Empezar   e>ie Volver   o>ue Jugar   u>ue Vestir   e>i 

Yo 

Tú  

Él/ella 

Nosotros 

Vosotros 

Ellos/Ellas 

empiezo 

______________ 

______________ 

empezamos 

______________ 

empiezan 

vuelvo 

________________ 

________________ 

________________ 

volvéis 

________________ 

juego 

________________ 

________________ 

________________ 

jugáis 

________________ 

visto 

_________________ 

_________________ 

vestimos 

_________________ 

_________________ 

 

 

5  Empieza el colegio a las nueve de la mañana.    Desayuna a las ocho de la mañana. 

  Se acuesta a las diez de la noche.    Calvin se levanta a las siete y cuarto de la mañana. 

 Calvin cena con sus padres.   Ve la televisión con Hobbes.  

  Hace los deberes.   Juega béisbol. 

  Calvin se baña.  Come a las doce. 

 
 Calvin vuelve a  su casa a las cuatro de la 

tarde. 
 Calvin se viste. 
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4.2.2. ¿Cuál es la conclusión a que llegas? 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Completa las frases con el verbo indicado: 

 

4.2.3. Completa las frases con el verbo indicado: 

 

a) Mi padre (volver) _______________ a casa a las 18:00. 

b) A veces (yo / jugar) ________________  fútbol en la escuela. 

c) Él (empezar) _________________ a trabajar muy temprano. 

d) Normalmente me _____________ (vestirse) por las 8 de la mañana. 

 

 

 

 

 

¡Buen trabajo! 

Ficha elaborada por la profesora Vera Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluyo que:   

o los verbos empezar, volver, jugar y vestir  presentan 

irregularidades en la primera,   ________________________________  y  

_______________________   personas del ________________________   

y en la tercera  ___________________________________________  del  

 ___________________________________  en el presente del indicativo. 
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Ficha de trabajo nº 3 

Unidad 3: El trabajo - La rutina 

Nombre: _________________________________  nº ______  Prof. _________________ Clasificación: ________________ 

    ¿Cómo es tu día a día? Describe ahora tu rutina de los días de la 

semana. 

                                             Vocabulario 
      Actividades  cotidianas:  

            despertarse  
levantarse  
ducharse/bañarse  
peinarse  
desayunar  
comer 
hacer los deberes  
jugar/ ver tele 
cenar  
acostarse  
empezar  
ir 
volver 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

¡Buen trabajo! 

Ficha elaborada por la profesora Vera Ramos 

Expresiones para ordenar el  discurso: 
primero… 
luego…./después… 
 

Expresiones para hablar de frecuencia: 
siempre/todos los días  
casi siempre  
normalmente/habitualmente 
muchas veces  
a veces/de vez en cuando  
casi nunca 
nunca 
 



 

130 
 



Anexo 8 

131 
 

 

 

 

 

Nombre: ________________________________ Nº:_____ Fecha: ___________________ 

Ficha de trabajo nº 4 

Unidad 3: El trabajo - Las profesiones 

1. ¿Conoces a esta niña? 

Lee el texto del cuadro y completa  los bocadillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mira ahora la película « ¿Qué será de 

Guille cuando crezca?» 

 

3.  Completa las siguientes frases con 

profesiones. 

 

a) La madre acuesta a Guille y piensa:  

«Cuando crezcas quiero que seas ____________________________________.» 

 

b) Su padre va a ver a Guille y piensa:  

«Quiero que seas  ________________________________________________.» 

 

c) Mafalda, su hermana mayor, quiere que su hermano sea 

_____________________________________________________ en África. 

 

       ESCOLA SECUNDÁRIA LUÍS DE FREITAS BRANCO 

                          Español I - 7ºcurso 

                    Año Lectivo 2011/2012 

Su nombre es Mafalda.  

Es un personaje de cómic 

argentino creado por Quino en 

1964.  

Vive con su padre, su madre y 

su hermano menor, Guille.  

Se interesa por los problemas 

del mundo y no le gusta la sopa. 

 
Si quieres conocerlos mejor busca en: 

http://mafalda.dreamers.com/  

 

  

 

Me llamo ____________. 

Nací en Argentina, por eso 

soy __________________ y  

hablo   _______________. 

 

Mi familia es  

mi  padre,  

mi  _______________ y  

mi  _______________ , 

Guille. 
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4. ¿Y tú, qué quieres ser cuando crezcas? 

Yo quiero ser ______________________________________________. 

5. Conoce a Mortadelo y Filemón. Lee el siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Subraya las profesiones que se encuentran en el texto. 
 

5.2. Ahora que ya conoces a Mortadelo y su costumbre de disfrazarse, haz corresponder a 

cada imagen la profesión correcta de Mortadelo, según su disfraz. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

dentista        bombero          azafata          mago         albañil   

             cocinero         marinero    boxeador      karateca       torero 

ama de casa         mecánico      herrero       futbolista         detective 

 

a. ____________ b. ____________ c. ____________ d.  marinero 

e. ____________ f. ____________ g. ____________ h. ____________ 

Mortadelo y Filemón es una serie de historieta humorística creada y 

desarrollada por el dibujante español Francisco Ibáñez en 1958.  

Los protagonistas son Mortadelo y Filemón, dos detectives de T.I.A. 

(Técnicos de Investigación Aeroterráquea).  Mortadelo es el alma de esta 

pareja de agentes secretos y tiene la costumbre de disfrazarse y meterse 

en líos. Filemón teóricamente es el cerebro de la pareja. La mayoría de las 

veces Filemón tiene que cargar con las culpas por las meteduras de pata de 

Mortadelo. Trabajan también con El Súper, la secretaria de éste, de 

nombre Ofelia y el científico de la organización, el profesor Bacterio.   

Hasta hoy se han vendido más de 150 millones de ejemplares de los 150 

álbumes publicados de Mortadelo y Filemón y se han traducido más de una 

decena de idiomas.  

Texto adaptado 
Si quieres conocerlos mejor busca en:  http://www.mortadeloyfilemon.com/index2.asp 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta_humor%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historietista
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ib%C3%A1%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/1958
http://es.wikipedia.org/wiki/Superintendente_Vicente
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretaria_Ofelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor_Bacterio
http://www.mortadeloyfilemon.com/index2.asp
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5.3. Relaciona las profesiones del ejercicio anterior con las ocupaciones, en la 

columna A, y con el lugar de trabajo, en la columna B. 

 

Ejemplo: a. El bombero apaga el fuego y trabaja en el parque de bomberos. 

 A   B 

 ¿Qué hace?   ¿Dónde trabaja? 

 hace la comida   consultorio 

 practica kárate   casa 

 hace trucos de magia   avión 

 limpia la casa   plaza de toros 

a apaga fuego   cuadrilátero 

 hace las tareas de un barco   taller 

 arregla el coche  a parque de bomberos 

 atiende los pasajeros   edificios 

 lidia los toros bravos   circo 

 hace trabajos de construcción   estadio 

 trabaja el hierro   cocina 

 juega al fútbol   herrería 

 se ocupa de los dientes   calle 

 lucha con los puños   barco 

 hace investigaciones   gimnasio 
 

 

i. ____________ j. ____________ k. ____________ l. ____________ 

m. ____________ n. ____________ o. ____________ 

¡Buen trabajo! 

Ficha elaborada por la profesora Vera Ramos 

 

http://www.google.pt/imgres?q=lupa&hl=pt-PT&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4GFRE_pt-PTPT323PT323&biw=1366&bih=614&tbm=isch&tbnid=i84TK4-Lx4jR5M:&imgrefurl=http://sambastocks.wordpress.com/2010/02/18/lupa-nos-ipos-a-caminho/&docid=ozWMe8NhFyz6AM&imgurl=http://sambastocks.files.wordpress.com/2010/02/lupa.jpg&w=242&h=333&ei=jM-2TqOHKdKYhQeziNCnBA&zoom=1
http://www.google.pt/imgres?q=avi%C3%A3o+animado&hl=pt-PT&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4GFRE_pt-PTPT323PT323&biw=1366&bih=614&tbm=isch&tbnid=nOJmAqoC1LKFUM:&imgrefurl=http://www.supergama.com.br/transportes-veiculos-mais1.html&docid=U6lW4M9-GRrSLM&imgurl=http://www.supergama.com.br/transpotes-veiculos/gifs-aviao2.gif&w=133&h=100&ei=J8y2TsL5B8aq8QOs54zuDA&zoom=1
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Nombre: ______________________________ Nº:_____ Fecha: ___________________ 

Ficha de trabajo nº 5 

Unidad 3: El trabajo - Las profesiones 

1. Escucha y responde a las preguntas. 

1.1. ¿Cuál es la profesión de Lucía?  

 

 

 

 

1.2. ¿Dónde vive? 

______________________________________________________________ 

 

1.3. ¿A qué hora se levanta? 

______________________________________________________________ 

 

1.4. ¿Qué día se acuesta tarde? 

______________________________________________________________ 

 

 

2. Lee el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ESCOLA SECUNDÁRIA LUÍS DE FREITAS BRANCO 

                          Español I - 7º curso 

                    Año Lectivo 2011/2012 

 periodista 

 técnico de sonido 

 fotógrafa 

Manolo Fernández tiene veinticinco años y vive en Sevilla. Tiene una licenciatura 

en Periodismo y una maestría en Periodismo Internacional. Habla inglés y francés 

perfectamente. Le gusta hacer periodismo de investigación.  

Trabaja como periodista hace cuatro años en un pequeño periódico diario. Quiere 

cambiar de trabajo para hacer reportajes de investigación en un gran periódico 

semanal.  
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3. Manolo quiere cambiar de trabajo. Así, fue a una entrevista de trabajo con el director 

de un periódico semanal. 

 

3.1. Escribe los bocadillos del director del periódico y de Manolo según las 

informaciones del texto que has leído. No te olvides de hacer las 

transformaciones necesarias.  

 

 
 

1.  - ¡Buenos días!________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. - ¡Buenos días!_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál ______________________ formación? 

 

4. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál __________________________________? 

 

6. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

¡Buen trabajo! 

Ficha elaborada por la profesora Vera Ramos 
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6ª aula 

 

Data: 29 de novembro de 2011 (90 minutos) 

 

Unidade didática: 3 - El trabajo 

Lições: trinta e dois e trinta e três 

Sumário:  

 Realización de la tarea final: elaboración de un cómic en internet. 

A aula inicia-se com a redação do sumário no quadro e com a chamada dos alunos. 

(5 minutos) 

 

Atividade 1: Realização da tarefa final: fazer uma banda de desenhada na internet 

sobre a rotina diária (90 minutos). 

Competências: Interação oral e compreensão escrita. 

 

A tarefa final é explicada aos alunos através da leitura de um guião de trabalho (v. 

Anexo 14). 

A turma é dividida em 7 grupos de 4 alunos e é distribuído o guião. 

Em seguida, são distribuídos computadores portáteis pelos grupos, um por cada grupo.  

São dadas as instruções para aceder à página da internet www.toondoo.com onde será 

realizada a tarefa e explicado o seu modo de funcionamento através da projeção da 

mesma no quadro. Depois das explicações, o trabalho dos grupos é iniciado e 

monitorizado pelo professor. 

O trabalho consiste em fazer uma banda desenhada na página www.toondoo.com 

subordinada ao tema: a rotina da semana. Esta atividade pretende reunir os 

conhecimentos adquiridos sobre os elementos da banda desenhada (a vinheta, os 

balões de fala, o cartucho, as legendas, as onomatopeias e os signos convencionais) 

com os conteúdos linguísticos da unidade didática. 

Depois da conclusão da elaboração das bandas desenhadas pelos grupos de trabalho e 

da sua revisão pelo docente, são preparadas as apresentações em powerpoint para 

posterior projeção à turma. No caso de não haver tempo esta tarefa será realizada em 

casa. Os melhores trabalhos serão publicados futuramente no jornal da escola. 

 

 

 

http://www.toondoo.com/
http://www.toondoo.com/
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Guión de trabajo 

Tarea final: vas a hacer un cómic sobre tu rutina diaria. 

Para eso hay que respectar las siguientes instrucciones. 

Tarea de pre-ilustración 

1- Elige el personaje (un chico o chica); 

2- Define 3 acciones cotidianas para 3 viñetas: una para cada. 

Ejemplo: despertarse;    

3- Escribe el texto de los bocadillos; 

4- Escribe las cartelas 

Tarea de ilustración 

1- Entra en la página www.toondoo.com ; 

2- Va la menú Toons; 

3- Pulsa en Create toon 

4- Escribe en username: grupo 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 

      password: grupo 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 

5- Va a Select your layout y pula en el conjunto de 3 viñetas; 

6- Mira la barra de opciones que está en la parte superior de la página.  

Ahí hay que escoger: 

 

 El escenario 

 El personaje 

 Escribir las cartelas y los bocadillos 

 

7- Mira la barra de herramientas al fundo: ahí puedes borrar y cambiar el imagen. 

 

Tarea de pos-ilustración 

Gravar el cómic: 

1- Pulsa en la barra de opciones, en canto superior izquierdo Toondoo Start here; 

2- Pulsa en save as; 

3- Escribe el email de la clase en Share with a friend.   

 

         ESCOLA SECUNDÁRIA LUÍS DE FREITAS BRANCO 

                          Español I - 7º curso 

                   Año Lectivo 2011/2012 

http://www.toondoo.com/
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Escola Secundária Luís de Freitas Branco 
Ano Letivo 2011/2012 

 
Español I - 7ºCurso 

Evaluación de la clase - 7D -  Fecha: ___/___/___ 

 

 

 

 

Nº Nombre Falta Materiales T.P.C. Trabajo Comportamiento Participación Oralidad Lectura 

2 Ana Ventosa         

3 Beatriz Pedro         

6 Diogo Pinto         

7 Filipe Pina         

8 Gabriel Soares         

9 Joana Coelho         

10 Joana Filipe         

11 João Maia         

12 João Ferreira         

14 Laura Barroso         

15 Laura Teodoro         

16 Leonor Wilson         

17 Mafalda Faria         
18 Mariana Capela         

19 Mário Henrique         

20 Matheus          

21 Michael Augusto         

22 Miguel Amorim         

23 Rhaiane Cardoso         

24 Rita Silva         

25 Ruben Santos         

26 Tomás Martins         

27 Vasco Luz         

28 Paulo Bondi         

29 Mariana Nobrega         

30 Anastasiya         

31 Camila Betencourt         

32 Miguel do Carmo         

33 João Sousa         

Observaciones 
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Por cada error ortográfico y de acentuación son descontadas 0,25 décimas (el error repetido es 
penalizado sólo una vez). 
Por la construcción incorrecta de frases son descontadas 0,50 décimas. 
 

Nº Nombre 

Elementos de evaluación Puntuación 

Clasificación Vocabulario 
adecuado 

(25) 

Uso 
correcto de 
los verbos 

(25) 

Uso correcto 
de los 

pronombres 
personales 

(25) 

Coherencia en 
la progresión 
de la acción y 
sintaxis (25) 

Total 
100 

2 14,5 10 12 15 51,5 Suficiente 

3 19,5 15 17 15 66,5 Suficiente  

6 20 18,5 17 22 77,5 Bom 

7 20 15 12,5 12,5 60 Suficiente  
8 19,5 15 19 18,5 72 Bom 

9 19,25 18 15,5 15,5 68,25 Suficiente 

10 ------------------ ---------------- ------------------ ------------------ --------------- Faltou 

11 19,25 12 15 12 59,25 Suficiente  

12 23 25 25 25 98 Muito Bom 

14 18,25 18 15,5 12,5 64,25 Suficiente 

15 17,75 15 15 17 64,75 Suficiente  
16 24 21,5 22,75 24 92 Muito Bom 

17 20,5 19 16,75 15 71,25 Bom 

18 15,5 12,5 15 12,5 55,5 Suficiente  

19 22,5 18,5 20 20 81 Bom 

20 10,75  7,5  10  12  40,25 Insuficiente 

21 20  21,5 18,5 16 76 Suficiente 

22 ----------------- --------------- ------------------ ------------------ --------------- Não entregou 
23 14,5 15,25 18,25 18 66 Suficiente 

24 12,25 7,5 10 12 41,75 Insuficiente 

25 20 15,5 12 12,5 60 Suficiente  

26 19,5 12 12 15 59,5 Suficiente 

27 19,25 18 12,5 15,5 65,25 Suficiente 

28 20 18,5 17 20 75,5 Bom 

29 ----------------- --------------- ------------------ ------------------ --------------- Não entregou 
30 ----------------- --------------- ----------------- ------------------ ---------------- Faltou 

31 19,5 17,5 15,25 15 67,25 Suficiente  

32 20 18 17 22 77 Bom 

33 10 14,5 12 15 51,5 Suficiente 

La professora  
Vera Ramos 

Español I – 7ºD 

Ejercicio escrito sobre la rutina diaria  - 25/11/11 
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7ºD 

Criterios de corrección de la tarea final: hacer un cómic sobre la rutina diaria de 

los alumnos 

Elementos a evaluar Puntuación  

Titular 1 Coherencia  
Vocabulario adecuado   

1x1 
1x3 

Bocadillos1 

(6) 

Uso de los verbos  - 1ª persona  del singular 
- Presente del indicativo  
- Verbo adecuado (reflexivo, no 

reflexivo 
Vocabulario adecuado   
Uso correcto del bocadillo (diálogo/pensamiento) 

6x1 
6x4 

 
6x2 
6x2 
6x1 

Cartelas (6) Uso adecuado  6x2 

Viñetas (6) Progresión de la acción adecuada al escenario 6x2 

Creatividad Dibujo y coloreo del protagonista y del escenario 6x2 

 Total 100 

 

1 Por cada error ortográfico y de acentuación son descontadas 0,25 décimas (el error 
repetido es penalizado sólo una vez). 
Por la construcción incorrecta de frases son descontadas 0,50 décimas. 
 

 



 

158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 18 

159 
 

 

Español I - 7ºD 

Clasificación de la tarea final: hacer un cómic sobre la rutina diaria de los 

alumnos  

 29/11/11 

 

 

La profesora 

Vera Ramos 

 

  Elementos de evaluación Puntuación 
Clasificación 

Nº Nombre 
Titular 

4 
Bocadillos 

60 
Cartelas 

12 
Viñetas 

12 
Creatividad 

12 
Total 
100 

2 Ana Ventosa 4 29,25 10 6 10 59,25 Suficiente 

3 Beatriz Pedro 3,5 57,75 12 12 10 95,25 Muito Bom 

6 Diogo Pinto 3,5 60 12 12 12 99,5 Muito Bom 

7 Filipe Pina 0 41,75 4 12 2 59,75 Suficiente 

8 Gabriel Soares 0 47,75 10 12 2 71,75 Bom 

9 Joana Coelho 3,5 47,25 6 12 12 80,75 Bom 

10 Joana Filipe -------- ------------ ---------- ---------- ----------------- -------------- Faltou 

11 João Maia 2 30 6 12 2 52 Suficiente 

12 João Ferreira 4 60 12 12 6 94  Muito Bom 

14 Laura Barroso 3,5 29,25 10 10 10 62,75 Suficiente 

15 Laura Teodoro 4 28 12 12 12 68 Suficiente 

16 Leonor Wilson 4 59,75 12 12 12 99,75 Muito Bom 

17 Mafalda Faria 4 48 12 12 12 88 Bom 

18 Mariana Capela 4 53,25 8 12 10 87,25 Bom 

19 Mário Henrique 4 60 10 12 10 96 Muito Bom 

20 Matheus  4 28,75  10  10  10 62,75 Suficiente 
21 Michael Augusto 4 48,25 12 12 10 82,25 Bom 

22 Miguel Amorim 3,5 41,75 12 6 10 73,25 Bom 

23 Rhaiane Cardoso 2  57 12 12 10 93  Muito Bom  

24 Rita Silva 3,5 29,25 4 12 6 54,75 Suficiente 

25 Ruben Santos 0 28 10 10 10 58 Suficiente  

26 Tomás Martins 4 57 12 12 4 89  Bom 

27 Vasco Luz 4 57 10 12 8 91 Muito Bom 

28 Paulo Bondi 0 50,25 0 6 0 56,25 Suficiente 

29 Mariana Nobrega 4 48 12 12 10 86 Bom 

30 Anastasiya 3,5 43,5 10 12 12 81 Bom 

31 Camila Betencourt 3,5 29,75 4 12 2 51,25 Suficiente 

32 Miguel do Carmo 4 54 8 12 10 88 Bom 

33 João Sousa ------- ------------ ---------- ---------- ----------------- -------------- Faltou 
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Evaluación de la unidad 

Registra tu opinión sobre la unidad que hemos terminado: 

 

 

Los aprendizajes: 

 

 

 

 

 

 

Otras observaciones: 

 

¡Gracias por tu colaboración! 

 

Las tareas: 
Siempre 

Casi 
siempre 

Poco Nada 

¿Te han parecido adecuadas al tema? 
 

 
   

¿Te han parecido suficientemente estimulantes?     

 

¿Qué tarea te ha parecido la más interesante? 

 

El uso de la lengua: 
Siempre 

Casi 
siempre 

Poco Nada 

¿Te ha parecido esta unidad útil para mejorar tu 
español? 

 
 

   

¿Has ampliado tu vocabulario?      

¿Qué has aprendido en esta unidad? Sí No 

Conocer algunos cómics hispanohablantes.   

Interpretar el lenguaje del cómic.   

Describir la rutina diaria.   

Conocer algunas profesiones.   

Conocer los días de la semana.   
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Trabalhos realizados pelos alunos 
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Soluções dos Exercícios 
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Corrección de la ficha nº 1 - 1ª sesión 

 

2. Ahora que ya conoces algunos elementos del cómic, responde a las preguntas. 

 

2.1. ¿Cuántas viñetas tiene este cómic? 

El cómic tiene doce viñetas. 

 

2.2. Transcribe dos ejemplos de bocadillos. 

Cualquier bocadillo. 

  

2.3. Esta historieta no presenta ninguna cartela.  

2.3.1. De las siguientes cartelas elige la más adecuada a la primera viñeta. 

 

 

 

2.4. ¿Aparece alguna figura cinética en alguna viñeta? Indícala en la historieta. 

Aparecen figuras cinéticas en la primera, cuarta, sexta, séptima, novena, 

undécima y duodécima viñetas. 

2.5. ¿Existe alguna onomatopeya en el cómic? Escribe algunos ejemplos.  

Son considerados ejemplos cualquier imitación de un sonido o ruido que aparezcan 

en la historieta. Ejemplo: «GUAU, GUAU»; «FIUUUU»; «PAF». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surge en los cielos un ovni 
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Corrección de la ficha nº 2 - 2ª sesión 

 

2.2. Observa la primera viñeta  

2.2.1.  ¿Crees que Calvin está enfadado? ¿Por qué? 

 

Sugerencia: Calvin está enfadado porque cada día es lo mismo y él está harto de hacer todos 

los días misma cosa. 

2.3. ¿Qué decide hacer? Elige la opción correcta. 
 

b) Calvin decide no vestirse y salir desnudo. 

 

2.4. Explica la conclusión a que Calvin llegó en el último bocadillo. 

Sugerencia: Calvin dice que todos los día somos esclavos de la rutina, es decir que tenemos 

que obedecer a la rutina diaria. 

 

2.5. ¿Cuál de las siguientes frases podría ser un titular de este cómic?  

 

b) La rutina diaria es aburrida. 

 

3.2. Relaciona las frases con las viñetas.  

 

4.1.2. Completa las frases con el verbo adecuado: 

          levantarse                 lavarse               acostarse                ducharse                    

 

e) (vosotros) ¿Os levantáis a las 7:30? 

f)  (yo) Me ducho todos los días. 

g) (él)  Se lava  la cara en el cuarto de baño. 

h) (nosotros) Nos acostamos a las 24:00.  

 

 

5  Empieza el colegio a las nueve de la mañana.  4  Desayuna a las ocho de la mañana. 

12  Se acuesta a las diez de la noche.  1  Calvin se levanta a las siete y cuarto de la mañana. 

10 Calvin cena con sus padres.  11 Ve la televisión con Hobbes.  

8  Hace los deberes.  9 Juega béisbol. 

2  Calvin se baña. 6 Come a las doce. 

7 
 Calvin vuelve a  su casa a las cuatro de la 

tarde. 
3 Calvin se viste. 
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4.2.1. Completa el recuadro. 

 

                    Verbos irregulares en el presente del indicativo  

   Empezar   e>ie Volver   o>ue Jugar   u>ue Vestir   e>i 

Yo 

Tú  

Él/ella 

Nosotros 

Vosotros 

Ellos/Ellas 

empiezo 

empiezas 

empieza 

empezamos 

empezáis 

empiezan 

vuelvo 

vuelves 

vuelve 

volvemos 

volvéis 

vuelven 

juego 

juegas 

juega 

jugamos 

jugáis 

juegan 

visto 

vistes 

viste 

vestimos 

vestís 

visten 

 

4.2.2. ¿Cuál es la conclusión a que llegas? 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Completa las frases con el verbo indicado: 

 

e) Mi padre (volver) vuelve a casa a las 18:00. 

f) A veces (yo / jugar) juego  fútbol en la escuela. 

g) Él (empezar) empieza a trabajar muy temprano. 

h) Normalmente me visto (vestirse) por las 8 de la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluyo que:   
o los verbos empezar, volver, jugar y vestir  presentan irregularidades 

en la primera,   segunda  y  tercera  personas del singular  
y en la tercera  persona  del  plural  en el presente del indicativo. 
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Corrección de la ficha nº 4 - 4ª sesión 

1. ¿Conoces a esta niña? 

Me llamo Mafalda. 

Nací en Argentina, por eso soy argentina y hablo español. 

Mi familia es mi  padre, mi  madre y mi  hermano, Guille. 

 

3. Completa las siguientes frases con profesiones. 

 

a) La madre acuesta a Guille y piensa:  

«Cuando crezcas quiero que seas pianista.» 

 

b) Su padre va a ver a Guille y piensa:  

«Quiero que seas  futbolista.» 

 

c) Mafalda, su hermana mayor, quiere que su hermano sea médico en África. 

 

4. ¿Y tú, qué quieres ser cuando crezcas? 

Yo quiero ser … (respuesta libre). 

5.1. Subraya las profesiones que se encuentran en el texto. 

 Dibujante; detectives; agentes secretos; secretaria; científico; profesor. 

5.2. Ahora que ya conoces a Mortadelo y su costumbre de disfrazarse, haz corresponder a cada 

imagen la profesión correcta de Mortadelo, según su disfraz. 

a. bombero 
b. cocinero 
c. herrero 
d. marinero 
e. dentista 
f. karateca 
g. mecánico 
h. ama de casa 
i. futbolista 
j. albañil 
k. torero 
l. mago 
m. azafata 
n. boxeador 
o. detective 
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5.3. Relaciona las profesiones del ejercicio anterior con las ocupaciones, en la columna A, y 

con el lugar de trabajo, en la columna B. 

 
A   B 

 
¿Qué haz?   ¿Dónde trabaja? 

b hace la comida  e consultorio 

f practica kárate  h casa 

l hace trucos de magia  m avión 

h limpia la casa  k plaza de toros 

a apaga fuego  n cuadrilátero 

d hace las tareas de un barco  g taller 

g arregla el coche  a parque de bomberos 

m atiende los pasajeros  j edificios 

k lidia los toros bravos  l circo 

j hace trabajos de construcción  i estadio 

c trabaja el hierro  b cocina 

i juega al fútbol  c herrería 

e se ocupa de los dientes  o calle 

n lucha con los puños  d barco 

o hace investigaciones  f gimnasio 
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Corrección de la ficha nº 5 - 5ª sesión 

 

1. Escucha y responde a las preguntas. 

1.1. ¿Cuál es la profesión de Lucía?  

 

 

 

 

1.2. ¿Dónde vive? 

Lucía vive en Valencia. 

 

1.3. ¿A qué hora se levanta? 

Los días laborales se levanta a las siete. 

 

1.4. ¿Qué día se acuesta tarde? 

Lucía se acuesta tarde a los sábados. 

 

3.1. Escribe los bocadillos del director del periódico y de Manolo según las informaciones del 

texto que has leído. No te olvides de hacer las transformaciones necesarias.  

3.2.  

Propuesta  

 

1.  - ¡Buenos días! Soy el director del periódico. ¿Cómo se llama? 

 

2. - ¡Buenos días! Me llamo Manolo Fernández y, tengo veinticinco años y soy de Sevilla. 

 

3. ¿Cuál es su formación? 

 

4. Tengo una Licenciatura en Periodismo y una Maestría en Periodismo Internacional. 

Hablo inglés y francés.  

 

5. ¿Cuál es su experiencia? 

 

6. Trabajo como periodista hace cuatro años en un periódico diario. 

 

 
 
 
 

 periodista 

X técnico de sonido 

 fotógrafa 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 


