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Resumo 

Vivendo numa sociedade cada vez mais diversificada, marcada por constantes 

mudanças sociais, tecnológicas e económicas, há que ter consciência que o ensino deve 

acompanhar esta evolução.  

Assim o ensino de língua não materna, deve considerar novos valores e competências 

essenciais à comunicação, sendo a competência comunicativa intercultural uma delas, 

uma vez que promove o respeito pelo Outro. 

Este relatório tem como objetivo contribuir para uma reflexão sobre a importância da 

competência comunicativa intercultural na sociedade atual, em especial nos 

aprendentes de Português Língua Segunda. 

Na primeira parte deste trabalho focamo-nos nos pressupostos teóricos inerentes ao 

conceito de competência comunicativa intercultural apresentado por Byram (1997)e na 

segunda parte, o foco incide sobre o estágio pedagógico, assim como as atividades 

desenvolvidas e resultados obtidos  

Palavras-chave: Interculturalidade, Competência Comunicativa Intercultural, Português 

Língua Segunda 

  



7 

Abstract 

Living in an increasingly diversified society, marked by constant social, technological, 

and economic changes, we must be aware that education must escort this evolution. 

Thus, teaching non-mother tongue must consider new values and skills essential to 

communication, intercultural communicative competence being one of them, since it 

promotes respect for the Other. 

This report aims to contribute to a reflection on the importance of intercultural 

communicative competence in today's society, especially for Portuguese as a Second 

Language learners. 

In the first part of this work we focus on the theoretical assumptions inherent to the 

concept of intercultural communicative competence presented by Byram (1997) and in 

the second part, the focus is on the pedagogical stage, as well as the activities developed 

and results obtained 

Key-words: Interculturality, Intercultural Communicative Competence, Portuguese 

Second Language 
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Introdução 

Este relatório contempla o trabalho desenvolvido durante o segundo ano de Mestrado 

em Português Língua Segunda/ Língua Estrangeira, durante o qual se realiza um Estágio 

Pedagógico que permite aos estudantes dar início à prática letiva. Este estágio teve lugar 

no ano letivo 2018/2019 na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) e teve 

como objetivo a reflexão o desenvolvimento da competência comunicativa 

intercultural, na esteira de Byram (1997)  

As atividades realizadas no decorrer do Estágio Pedagógico foram desenvolvidas em 

duas turmas de nível A1.2 do Curso Anual de Português para Estrangeiros da mesma 

instituição. 

A escolha do tema com foco na interculturalidade, mais propriamente na competência 

comunicativa intercultural (CCI), prende-se com a crescente importância que esta 

competência  e a necessidade de a trabalhar têm ganho no ensino de línguas.  

Deste modo, o foco deve incidir sob um ensino voltado para a compreensão, o 

desenvolvimento de consciência intercultural, em que a sala de aula deve funcionar, 

idealmente, como espaço de aceitação e o professor como mediador e transmissor de 

conhecimentos.  Atingir este fim é possível através da criação de atividade didáticas com 

foco na cultura hospedeira.  

Quanto à estrutura do presente relatório este divide-se em dois capítulos. No primeiro 

desenvolvemos os fundamentos teóricos que suportam o modelo de CCI apresentado 

por Byram (1997), bem como o papel desta competência na aula de Português Língua 

Segunda (PLS) e a situação da cultura e interculturalidade nos documentos orientadores. 

No segundo capítulo é feito uma contextualização do estágio pedagógico, o relato das 

atividades desenvolvidas e os resultados obtidos. 

O primeiro capitulo começa com uma descrição do conceito de competência 

comunicativa (CC) (Canale & Swain, 1980; van Ek, 1986) passando em revista o conceito 

de CCI (Byram, 1997), passando pelo o conceito de cultura e alguns dos autores que a 

tentaram definir (Galisson, 1991; Bennett, 1998)., a sua posição em conjunto com 
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interculturalidade junto dos documentos orientadores, assim como o papel da CCI na 

aula de Português Língua Segunda (PLS). 

No segundo capítulo encontramos a descrição da prática letiva, começando pelo 

enquadramento institucional  e a descrição do perfil dos aprendentes, após o que se  

segue- a descrição das atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo 2018/2019 bem 

como a sua análise e a apresentação dos resultados obtidos. 

Por fim as considerações finais apresentarão um balanço de todo o trabalho 

desenvolvido bem como reflexões críticas e sugestões para uma investigação futura. 
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1. Do desenvolvimento da competência comunicativa à 

competência comunicativa intercultural  

1.1.  Competência comunicativa 

O conceito de Competência Comunicativa (CC) surge em 1972 pelas mãos de Hymes e 

em resposta ao conceito de competência linguística apresentado anos antes por 

Chomsky (1965). 

Hymes (1972) defende que para se perceber a aquisição de língua materna é necessário 

prestar atenção, não só à competência gramatical, mas também à habilidade de usar a 

língua de forma apropriada. 

A aquisição da CC supõe que o aprendente não só é capaz de falar, mas também de 

comunicar, ou seja, tem conhecimento das regras culturais, sociais e psicológicas 

inerentes à comunicação. De acordo com Byram (1997), Hymes dá ênfase à competência 

sociolinguística, conceito fundamental ao desenvolvimento da CC quando aplicado ao 

ensino de línguas (pp. 7-8). 

Já nos anos 80 do século XX, surgem modelos mais detalhados, e focados no ensino de 

línguas, do que o apresentado anteriormente por Hymes, modelos estes desenvolvidos 

por Canale e Swain (1980) e van Ek (1986), que se inserem, respetivamente, nas 

tradições norte-americana e europeia. 

Os modelos, representados no esquema abaixo, modelos com foco na interação social 

e cultural e com elementos inerentes ao funcionamento da língua, surgem após o 

trabalho desenvolvido pelos três autores mencionados acima. 
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Figura 1 - Evolução da CC com base em Canale & Swain (1980) e van Ek (1986) 

 

 

Segundo estes autores (Canale & Swain, 1980; van Ek, 1986) as competências 

apresentadas no novo modelo, quando articuladas eficazmente entre si, são peça chave 

ao desenvolvimento da CC. 

Segundo Aguilar (2002, p. 90) os dois modelos têm algumas característica em comum, 

àquilo a que Canale e Swain (1980) chamam de competência gramatical, van Ek (1986) 

designa por competência linguística, a competência sociolinguista de Canale e Swain 

(1980) no modelo de van Ek (1986) divide-se nas competências sociolinguística e 

discursiva e finalmente van Ek (1986) adiciona as competências sociocultural e social ao 

seu modelo. 

Como explica Aguilar (2002) a competência discursiva está relacionada com o uso de 

estratégias apropriadas à construção e interpretação de textos. Por sua vez, a 

competência sociolinguística prende-se com a relação entre os sinais linguísticos e o seu 

significado que variam, ou não, consoante o contexto (p. 89). 
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A competência linguística está associada à aptidão para produzir e interpretar 

enunciados com significado. Estes enunciados devem ser formados de acordo com as 

regras da língua e devem ter em conta o seu significado, ou o significado atribuído por 

falantes nativos quando o enunciado é mencionado de forma isolada. 

A competência estratégica define-se como a capacidade de utilizar estratégias de 

comunicação verbal ou não verbal para compensar algumas dificuldades de 

comunicação (Sousa, 2019, p. 23). 

Por último, mas não menos importante, temos a competência sociocultural. Esta surge 

da relação entre língua e cultura e refere-se à capacidade que o falante tem em usar 

uma língua específica, sendo capaz de relacionar informação comunicativa e linguística 

com certas estruturas de conhecimento típicas de uma comunidade de falantes (Sousa, 

2019, p. 24). 

Assim sendo, e tendo em conta as competências descritas presentes nos modelos acima, 

estes consideram que “el individuo no sólo conoce las reglas de funcionamiento de una 

lengua, sino las reglas de uso que le permiten comunicarse adecuadamente en un 

contexto dado” (Ramiro, 2007, p. 63). 

Meyer (1991) sugere alargar o conceito de CC às práticas sociais e culturais de uma 

sociedade, aprofundando assim a relação entre língua e cultura. Surge então com este 

autor a definição de Competência Intercultural (CI): “the ability of a person to behave 

adequately in a flexible manner when confronted with actions, attitudes and 

expectations of representatives of foreign cultures” (Meyer, 1991, p. 137). 

A flexibilidade mencionada pelo autor implica que o aprendente tenha noção das 

diferenças culturais existentes entre a(s) cultura(s) da LS e a sua cultura, agregando a CC 

à CI. Os aprendentes tornam-se assim mediadores culturais entre duas (ou mais) 

culturas, pois são indivíduos com bagagem cultural, membros de uma cultura de origem. 

É durante o final do século XX que o Conselho da Europa vai lançando uma série de novas 

políticas educativas no domínio das línguas, potenciando a evolução de uma dimensão 

comunicativa. 
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Os objetivos que agora aparecem para potenciar esta dimensão comunicativa surgem 

em dois momentos de maior impacto, o Preâmbulo de R (98) 6 e a Segunda Cimeira, 

como podemos ver pelo quadro abaixo. 

Quadro 1 - Elaborado a partir do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

(QECR) (Conselho da Europa, 2001, pp. 22-23) 

Objetivos políticos no domínio das línguas vivas – 

Preâmbulo de R (98) 6  

Objetivo prioritário da 

Segunda Cimeira  

→ promover a compreensão e a tolerância 

recíprocas e o respeito pela identidade e 

diversidade cultural através de uma 

comunicação internacional mais eficaz; 

→ promover métodos de 

ensino das línguas vivas 

que reforcem a 

independência de 

pensamento, de juízos 

críticos e de ação, 

associada a capacidades 

sociais e a 

responsabilidade 

→ manter e desenvolver a riqueza e a 

diversidade da vida cultural europeia através 

de um conhecimento recíproco e cada vez 

maior das línguas nacionais e regionais, 

incluindo aquelas que são menos ensinadas; 

→ responder às necessidades de uma Europa 

multilingue e multicultural, desenvolvendo de 

forma considerável a capacidade dos 

europeus comunicarem entre si, para lá de 

fronteiras linguísticas e culturais, o que exige 

um esforço bem alicerçado ao longo da vida, 

que deve ser encorajado, visto numa base 

mais organizada e financiado em todos os 

níveis de ensino pelas autoridades 

competentes; 

 

É já no século XXI que as perspetivas apresentadas anos antes dão lugar a novas 

abordagens de estudo que têm como objetivo materializar as políticas educativas no 
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ensino de línguas antes apresentadas. É neste contexto que surge o QECR (Conselho da 

Europa, 2001). 

O QECR (Conselho da Europa, 2001) tem um papel fundamental no ensino-

aprendizagem de Língua Estrangeira (LE), pois é este documento que vem estabelecer 

linhas base e determinar competências fundamentais a desenvolver pelo aprendente, 

competências estas que se dividem em gerais individuais e comunicativa em língua (cf. 

Figura 2). 

 

Segundo o documento supramencionado o aprendente de uma língua torna-se 

plurilingue e desenvolve interculturalidade: “As competências linguísticas e culturais 

respeitantes a uma língua são alteradas pelo conhecimento de outra e contribuem para 

uma consciencialização, uma capacidade e uma competência de realização 

interculturais.” (Conselho da Europa, 2001, p. 73). 

A integração da CI no ensino de uma LS ou LE deve incluir um vínculo entre a cultura e a 

comunidade-alvo, como é dito pelo QECR: “o conhecimento, a consciência e a 

compreensão da relação (…) entre ‘o mundo de onde se vem’ e ‘o mundo da 

comunidade-alvo’ produzem uma tomada de consciência intercultural” (Conselho da 

Europa, 2001, p. 150). 
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Figura 2 - Competências a desenvolver pelo aprendente (esquema elaborado a partir de 

Conselho da Europa, 2001, pp. 31-35) 
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O QECR descreve não só todas as competências que o aprendente deve desenvolver (cf. 

Esquema 1), de modo a ter uma comunicação e atuação eficazes na língua-alvo, mas 

também inclui o contexto cultural dessa língua, assumindo-se: 

Como um dos vectores essenciais das políticas educativas na Europa, 

[pressupondo] uma perspetiva ética e cívica na área da educação, em que 

valores como a convivência social constituem uma orientação pedagógica no 

combate à xenofobia e ao etnocentrismo, bem como aos preconceitos e à 

discriminação. O ensino e aprendizagem de uma língua afirma-se como uma área 

privilegiada para que o aprendente tenha outras percepções, descubra outras 

perspectivas da realidade, outro modus vivendi, tome consciência e interaja não 

só com as culturas do seu país, mas também com a diversidade cultural de 

falantes de outras línguas. (Grosso, Soares, Sousa & Pascoal, 2011, p. 13) 

Também nas palavras do Common European Framework of Reference for Languages: 

Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors (CEFR) esta 

ideia é reforçada: “Language is of course not the only reason why people sometimes 

have difficulty understanding one another. […] Understanding the other requires an 

effort of translation from one’s own perspective to the other, keeping both perspectives 

in mind […]” (European Council, 2018, p. 122). 

No contexto atual europeu, a dimensão intercultural continua a merecer grande 

destaque e atenção por parte de professores e investigadores. 

1.2. Competência Comunicativa Intercultural 

Foi Byram (1997) quem desenvolveu o atual modelo de CCI, sendo este um dos autores 

que mais tem estudado o conceito de interculturalidade, mais concretamente, o 

desenvolvimento da CCI em contexto escolar. 

Desde os anos 90 do século XX que o autor colabora com o Conselho da Europa em 

diversos estudos com o objetivo de promover a interculturalidade e tornar o aprendente 
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alguém que “crosses frontiers, and who is to some extent a specialist in the transit of 

cultural property and symbolic values” (Byram, 1997, p. 11). 

O autor critica o conceito de CC por limitar a definição de cultura como simplesmente 

uma identidade cultural. Na sua perspetiva, a CC deve ser estendida a novas práticas 

culturais e sociais dentro da comunidade articulando-se com CI. 

A junção destas duas competências dá ao utilizador novas ferramentas e normas de 

interpretação para utilizar em diferentes contextos sociais (Byram, 1997, p. 42). 

É então necessário encontrar uma competência que inclua, tal como diz Sousa (2019), 

“compreensão mútua em situações interculturais e que facilite ao aluno a interação com 

outras culturas tendo em conta a sua própria bagagem” (p. 27). 

Surge assim, com base no proposto por van Ek em 1986, no que diz respeito às 

competências estratégica, sociolinguística e sociocultural, o modelo de CCI assente em 

5 saberes independentes (savoirs) que um aprendente intercultural deve possuir 

(Byram, 1997): (i) Savoirs; (ii) Savoir-être; (iii) Savoir comprendre; (iv) Savoir apprendre / 

faire; (v) Savoir s’engager. 

Passemos a atentar em detalhe a cada um dos savoirs mencionados1: 

(i) Savoirs (ou Conhecimentos) apresentam-se como o conhecimento da sua cultura 

e da cultura-alvo, dos seus produtos e do processo geral de interação social e 

individual; 

(ii) Savoir-être (ou Atitudes interculturais) considera-se a curiosidade e abertura, 

prontidão para suspender as suas descrenças na cultura dos outros e as crenças na 

sua própria cultura; 

(iii) Savoir comprendre (ou Competência de interpretação e relacionamento) pode 

caracterizar-se como a capacidade de interpretar documentos ou eventos de outra 

cultura e relacioná-los com a sua; 

 

1 A tradução dos savoirs descritos acima (feita por mim), baseia-se em Byram, Gribkova e Starkey (2002, 
pp. 12-13). 
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(iv) Savoir apprendre / faire (ou Competência de descoberta e interação) será, pois, 

a capacidade para adquirir novos conhecimentos e práticas culturais e capacidade de 

reconhecer as diferentes restrições da comunicação e interação em tempo real; 

(v) Savoir s’engager (ou Consciência cultural crítica) designa-se como a capacidade 

de avaliar criticamente as práticas, perspetivas e produtos tanto da sua cultura como 

de outros países ou da cultura-alvo. 

Todos os saberes apresentados no modelo de Byram são dependentes e estão 

interligados, sendo essenciais ao desenvolvimento da CCI do aprendente e tendo um 

papel ativo na sua formação contínua enquanto ser humano. 

Os cinco saberes apresentados por Byram (1997) podem relacionar-se com as 

competências gerais individuais apresentados pelo Conselho da Europa (2001), tal como 

podemos ver na figura abaixo (Figura 2). 

Figura 3 - Relação entre os saberes apresentados por Byram (1997) e as competências gerais 

individuas apresentadas no QECR (Conselho da Europa, 2001) 
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O QECR (Conselho da Europa, 2001, pp. 31-34) começa, ao introduzir os conhecimentos 

gerais individuais, por fazer a relação entre estes e os saberes. Associando, 

respetivamente conhecimento declarativo, a competência de realização, a competência 

existencial e a competência de aprendizagem com o saber, o saber-fazer, o saber-ser e 

saber estar e por último o saber-aprender. 

O conhecimento declarativo é o conhecimento resultante da experiência e do 

conhecimento académico sendo que, quando falamos em aprendizagem de uma LS, o 

conhecimento em causa não está relacionado de forma exclusiva com a língua e cultura. 

É então possível relacioná-lo com o savoir que foi caracterizado acima como “o 

conhecimento da sua cultura e da cultura-alvo, dos seus produtos e do processo geral 

de interação social e individual” (Byram et al., 2002, p. 12) e com o savoir comprendre, 

tratando-se da capacidade para interpretar documentos ou eventos de outra cultura ou 

da sua. Neste contexto o conhecimento declarativo torna-se ferramenta essencial. A 

competência de realização, que se trata da capacidade para pôr em prática 

procedimentos, relaciona-se com o savoir apprendre / faire uma vez que este se 

descreve como a capacidade de adquiri novos conhecimentos e práticas culturais. 

A competência existencial, que segundo o QECR (Conselho da Europa, 2001), pode ser 

entendida como a soma das características individuais atitudes e traços de 

personalidade, fatores estes que podem sofrer alterações uma vez que são o resultado 

de vários tipos de aculturação; está diretamente relacionada com o savoir-être, 

necessitando de curiosidade, abertura e prontidão para suspender as suas crenças e as 

descrenças na cultura do Outro. Relaciona-se ainda com o savoir s’engager, dado que 

são as características individuais que vão permitir ao indivíduo avaliar criticamente os 

aspetos, perspetivas e produtos tanto da sua cultura como da cultura do Outro. 

A competência de aprendizagem, apesar de ser descrita como um “saber como estar 

disposto a descobrir o outro” (Conselho da Europa, 2001, p. 33) e de implicar uma 

relação direta com o savoir apprendre / faire, estabelece relação com a competência 

existencial, com o conhecimento declarativo e com a competência de realização dado 

que são essenciais à aprendizagem. Fazendo paralelo com estas três competências surge 
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aqui também o savoir comprendre pela ligação ao conhecimento declarativo e pelo 

papel que desempenha na predisposição do aprendente na descoberta do Outro. 

Tendo em conta as relações estabelecidas no esquema anterior, um sujeito dotado de 

CCI consegue rentabilizar todos os seus conhecimentos linguísticos e culturais quando 

interage com pessoas de outras culturas, isto porque a comunicação numa LS implica 

mais complexidade e a ativação de mais competências, nomeadamente, linguísticas, 

sociolinguistas ou discursivas. 

Segundo Teixeira (2013), a um nível mais individual a CCI assume-se “como uma 

manipulação dos saberes, conhecimentos e capacidades por parte do aprendente para 

reconhecer a diversidade do Outro, colocando-se no seu lugar e criando empatia […]” 

(p. 105). 

É importante, ao falar de interculturalidade, falar do seu conceito base, a cultura. É por 

isso que na secção que se segue vamos tentar definir este conceito, mostrando a sua 

relação com a língua e o seu papel, juntamente com a consciência intercultural, nos 

documentos orientadores. 

1.3. Cultura 

O termo cultura é de difícil definição e, tem segundo Bizarro (2012), várias aceções, que 

têm ao longo dos anos evoluindo em função do “contexto” e do “lugar” em que 

aquele(s) que a definem se inserem. 

O primeiro conceito científico da palavra surge pelas mãos do antropólogo Edward B. 

Tylor na sua obra Primitive Culture, publicada em 1871. Tylor considera cultura "that 

complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, custom, and any 

other capabilities and habits acquired by man as a member of society." (Tylor, 1871, p. 

1). 

Mais tarde, já no século XX, Galisson (1991) considera que a cultura abarca dois 

conjuntos: o cultural e o cultivado. O cultural corresponde a tudo aquilo que é partilhado 

e adquirido de forma inconsciente, enquanto o cultivado corresponde a tudo aquilo que 

aprendemos e integramos de forma consciente. 
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Também em 1991, Hofstede sugere que a cultura é, para além de tudo um fenómeno 

coletivo, que se poderia situar entre a natureza humana, que não é programável, e a 

personalidade do indivíduo, que vai sofrendo alterações. Esta ideia de cultura torna-se 

bastante útil para explicar a diversidade de indivíduos dentro de qualquer cenário 

cultural: 

Culture is always a collective phenomenon, because it is at least partly shared 

with people who live or lived within the same social environment, which is where 

it was learned. Culture consists of the unwritten rules of the social game. It is the 

collective programming of the mind that distinguishes the members of one 

group or category of people from others. (Hofstede, 1991, p. 5) 

Já em 1998, Bennett distingue dois tipos de cultura, retomando, em parte, o que foi dito 

em 1991 por Galisson. A primeira refere-se àquilo que habitualmente associamos a 

instituições da cultura, arte, literatura, drama, música clássica. Este tipo de cultura é 

também designado por cultura objetiva. Por outro lado, encontramos referência ao seu 

lado subjetivo, daí receber a designação de cultura subjetiva, referindo-se às 

características psicológicas que definem um grupo de pessoas, o seu comportamento 

do dia a dia e valores comuns. 

A good working definition of subjective culture is the learned and shared 

patterns of beliefs, behaviors, and values of groups of interacting people. 

Understanding subjective cultures — one’s own and others’ — is more likely to 

lead to intercultural competence. (Bennett, 1998, p. 2) 

Tal como refere Bennett (1998), ao compreender cultura subjetiva – a sua e a do Outro 

– é mais provável que o indivíduo desenvolva a CI. Isto porque, perceber que os valores 

representados na cultura subjetiva são o que em parte caracteriza um grupo de 

indivíduos, pode ajudar a que numa primeira fase se mitiguem com estereótipos ou 

ideias pré-concebidas. Perceber que eu e a cultura em que me insiro tenho as minhas 



25 

características é importante para que consiga, num primeiro momento, reconhecer a 

diferença e aceitar a cultura dos Outros, desenvolvendo pensamento crítico e etno-

relativismo. 

No âmbito dos estudos linguísticos, Kramsch (1996) afirma que cultura pode ser 

considerada de dois pontos de vista: o das ciências humanas e o das ciências sociais. Do 

ponto de vista das ciências humanas, a cultura foca-se “on the way a social group 

represents itself and others through its material productions, be they works of art, 

literature, social institutions, or artifacts of everyday life, and the mechanisms for their 

reproduction and preservation through history” (Kramsch, 1996, p. 2). O segundo ponto 

de vista, o das ciências sociais, debruça-se sobre “attitudes and beliefs, ways of thinking, 

behaving and remembering shared by members of that community” (Kramsch, 1996, p. 

2). 

São estas atitudes, crenças, formas de pensar e de agir que acabam por dar forma a 

manifestações visíveis de cultura, como por exemplo, monumentos, música ou até 

mesmo cânones da beleza e valores morais. 

Kramsch (1996) lista três relações possíveis entre língua e cultura, presentes em Reis e 

Brock (2010, p. 77): Cultura e língua – entende que os aspetos culturais devem ser 

ensinados paralelamente ao ensino de estruturas e vocabulário na língua estrangeira 

sem haver reflexão; Cultura na língua – pressupõe o ensino de aspetos culturais como 

produtos, ideias e comportamentos simultaneamente ao trabalho com a aquisição da 

língua, sem que haja nenhum tipo de reflexão sobre esse trabalho; Língua como cultura 

– prevê a reflexão/comparação [de factos] durante o trabalho com o sistema formal 

sobre os aspetos culturais de outros países e a sua relação com a cultura nacional [da 

língua-alvo]. 

Uma vez que promove a reflexão e o pensamento crítico, essenciais à interculturalidade, 

podemos então concluir que a relação mais adequada a adotar nas aulas de PLS será a 

relação língua como cultura, uma vez que, tal como diz Bizarro (2012): 

A aula de Língua é um espaço privilegiado para desenvolver práticas reflexivas 

de conhecimentos dos variados mundos nela in/evocados, que passam, 
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necessariamente, pela observação, a análise, a interpretação, a comparação, o 

diálogo, a (re)negociação, que não esquecem os próprios percursos de vida (e de 

aprendizagem) de cada um dos intervenientes (p. 121). 

Comunicar numa LS cruza-se com a necessidade do aprendente conhecer a sua cultura 

e a cultura do Outro. A cultura torna-se assim uma condição de sucesso escolar e social 

(Bizarro & Braga, 2004). 

Conhecer uma língua é ter a oportunidade de aceder também à sua cultura, isto é 

compreender uma língua pode levar a compreender valores, atitudes e 

comportamentos. Por sua vez, estes mesmos valores, atitudes e comportamentos 

condicionam a linguagem usada. 

Vejamos, a título de exemplo, o caso do português europeu, que recorre com frequência 

a expressões de vagueza/aproximação em relação às horas como “por” (“pelo meio-

dia”, “pela uma”, “pelas três”...), ao passo que em outras línguas, isto não se verifica. 

Este aspeto linguístico revela que em Portugal é aceite, em alguns contextos, uma maior 

flexibilidade na marcação de horários, associando-se assim, de forma clara língua e 

cultura. 

Também de acordo com Galisson (1991), a língua é um dos melhores veículos de acesso 

à cultura, sendo veículo universal, produto e produtor de culturas. Desta feita a língua 

assume-se como: 

(…) leur véhicule “universel” dans la mesure où, par l’intermédiaire des signes 

que sont les mots, (…) [la langue] peut rendre compte, a plus près, de tout ce qui 

les concerne, qu’il s’agisse de littératures, d’arts, de sciences… de mythes, de 

rites, … ou de comportements. 

(…) leur produit, parce que, pour être un véhicule fidèle, (…) [la langue] 

doit s’adapter, évoluer avec elles, être constamment un porteur approprié des 

significations, des valeurs, des charges nouvelles qu’elles génèrent. D’où la 
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création continue de néologismes, qu’il y a lieu d’interpréter, dans cette 

perspective, comme des marques d’adaptation culturelle. 

(…) est un producteur de cultures, puisque c’est par son 

entremise, par l’échange, par la communication entre individus du 

groupe, que les représentations, les attitudes collectives se font 

(s’affinent, s’équilibrent, se modélisent) …et se défont. (Galisson, 1991, 

p. 118-119 apud Bizarro & Braga, 2014) 

A relação entre língua e cultura é então inegável, e no contexto de ensino-aprendizagem 

de uma LS o professor deve ter consciência da existência desta ligação e promover a 

interculturalidade e um ensino em que a cultura-alvo não seja a única para a qual se 

chama a atenção dos aprendentes. Ensinar cultura em sala de aula, é veículo para o 

ensino de língua e meio para o desenvolvimento da CCI. 

1.3.1. A Cultura e Interculturalidade nos Documentos Orientadores 

O QECR (Conselho da Europa, 2001) é o documento base comum a todos os países da 

Europa para elaboração de programas de língua. Este documento também fornece uma 

descrição exaustiva das capacidades e conhecimentos a desenvolver por parte do 

aprendente e ainda define os níveis de proficiência que permitem medir o progresso dos 

estudantes. 

O conceito de cultura perpassa todo o documento, mas surge logo ao início quando este 

assume como seu objetivo principal:  

melhorar a qualidade da comunicação entre europeus de diferentes contextos 

linguísticos e culturais, uma vez que a comunicação conduz a uma maior 

mobilidade e a um maior intercâmbio, favorece a compreensão recíproca e 

reforça a colaboração. (Conselho da Europa, 2001, p. 12) 
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No capítulo 5 (Conselho da Europa, 2001), referente às competências gerais, 

encontramos a cultura em maior destaque. Sendo possível encontrar referências ao 

saber sociocultural que está relacionado com o conhecimento do mundo. 

[…] conhecimento da sociedade e da cultura da(s) comunidade(s) onde a língua 

é falada é um dos aspectos do conhecimento do mundo. É, no entanto, 

suficientemente importante para merecer uma atenção especial, uma vez que, 

ao contrário de muitos outros aspectos do conhecimento, parece provável que 

este conhecimento fique fora da experiência prévia do aprendente e seja 

distorcido por estereótipos. (Conselho da Europa, 2001, p. 148) 

Encontramos também referência à consciência intercultural que menciona a relação 

entre a cultura de origem e a cultura-alvo.  

[…] entre ‘o mundo de onde se vem’ e ‘o mundo da comunidade-alvo’ [produz-

se] uma tomada de consciência intercultural. É importante sublinhar que a 

tomada de consciência intercultural inclui a consciência da diversidade regional 

e social dos dois mundos. […] Esta consciência alargada ajuda a colocar ambas as 

culturas em contexto. (Conselho da Europa, 2001, p. 150) 

Ainda assim, apesar da referência à tomada de consciência intercultural, ainda não são 

feitas referências à CI. 

Já o Quadro de Referência para o Ensino Português no Estrangeiro: Documento 

Orientador (QuaREPE) (Grosso et al., 2011) é o documento orientador para o ensino de 

Português no estrangeiro e toma por base as orientações do QECR (Conselho da Europa, 

2001). O documento em causa apresenta nos capítulos 2 e 3, respetivamente, as 

competências gerais a desenvolver e a avaliação da proficiência dos aprendentes. 

Tendo como base da sua elaboração o QECR (Conselho da Europa, 2001), o documento 

referido vai seguir a mesma estrutura, especificando o ensino de português no 
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estrangeiro. Assim sendo apela à interculturalidade como um conhecimento declarativo 

e, tal como no QECR (Conselho da Europa, 2001, pp. 148-149), a cultura está, como 

vimos acima, relacionada com o conhecimento do mundo. A interculturalidade surge 

aqui pelas mãos do conhecimento declarativo e sem direito a uma competência própria, 

assumindo o papel de consciência intercultural, como um meio para atingir um fim. Tal 

como refere Teixeira (2013), “o desenvolvimento da consciência intercultural permeado 

pelo encontro do Eu e do Outro, faz com que o indivíduo possa (re)configurar a sua 

identidade cultural abrindo caminho para o desenvolvimento das competências 

plurilingue e pluricultural” (p. 71). 

O Referencial Camões foi criado em 2017 pelo Camões, I.P. e é o primeiro documento a 

ser criado para o ensino-aprendizagem e avaliação de PLE. A criação deste documento 

veio dar novas orientações ao ensino no estrangeiro e apoiar a organizações de cursos 

de PLE. Assim como o QuaREPE (Grosso et al., 2011), este documento é elaborado 

seguindo as diretrizes do Conselho da Europa (2001) instituídas no QECR. O referencial 

divide-se em 2 segmentos: parte I (caracterização dos níveis comuns de referência) e 

partes II a IV (componente pragmática, nocional e linguística). 

Em relação aos documentos anteriores, este não apresenta grandes alterações no que 

diz respeito à presença da cultura ou interculturalidade nos descritores, uma vez que foi 

elaborado a partir deles. 

O CEFR (Council of Europe) surge em 2018 com o objetivo de melhorar e desenvolver 

alguns dos descritores do QECR (Conselho da Europa, 2001), e para criar descritores para 

uma nova competência, a mediação. 

Os objetivos do CEFR (Council of Europe, 2018) são:  

(i) Promover e facilitar a cooperação entre instituições de diferentes países; 

(ii) Promover uma base sólida para mútuo reconhecimento de qualificações 

linguísticas; 

(iii) Ser um assistente para os estudantes, professores e membros do processo 

educativo (secção 1.4). 
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Para além destes objetivos formais e institucionais o CEFR (Council of Europe, 2018) quer 

continuar a investir numa reforma educativa. Assim, para além de promover o ensino e 

aprendizagem de línguas como um meio de comunicação, o CEFR traz uma nova visão 

do aprendente “as a ‘social agent,’ acting in the social world and exerting agency in the 

learning process. This implies a real paradigm shift in both course planning and teaching, 

promoting learner engagement and autonomy” (European Council, 2018, p. 26). 

É no CEFR que vemos uma mudança de paradigma e pela primeira vez descritores para 

a CI são incluídos na construção de um reportório Pluricultural (European Council, 2018, 

p. 158). 

Percebemos neste documento que a CCI ganha um papel fundamental, dado que surge 

juntamente com o CEFR um Guide for the Development and Implementation of Curricula 

for Plurilingual and Intercultural Education (Council of Europe, 2018), mostrando assim, 

a importância crescente que a competência ganhou nos últimos anos, conquistando o 

lugar de destaque no ensino. A competência intercultural surge também associada ao 

novo descritor, o de mediação, uma vez que o CEFR (Council of Europe, 2018) o define 

como “a social and cultural process of creating conditions for communication and 

cooperation, facing and hopefully defusing any delicate situations and tensions that may 

arise”(p.106), provando que para desempenhar o papel de mediador é importante ser 

dotado de CCI. Uma vez que para conseguir mediar uma conversa, um texto, etc. é 

necessário e importante que haja compreensão, empatia e que o mediador consiga pôr-

se no lugar do Outro, é também importante que este mediador tenha um espírito crítico 

cultural, tudo isto características de alguém dotado de CCI. 

1.4. Competência comunicativa intercultural na aula de português 

língua segunda 

Na aula de PLS o professor assume-se como um orientador, alguém que seja mais do 

que um transmissor, capaz de ser flexível, mostrar espírito crítico e capacidade de se 

reinventar. O professor que aceite o desafio de responder às necessidades interculturais 

da sociedade atual, torna-se: 
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agente de ensino, pensante e actuante, mediador cultural por excelência, que 

congregue em si, para além de uma sólida competência pedagógica (…), uma 

atitude positiva de relacionamento inter-racial, inter-cultural, inter-social, uma 

consciência reflectida da sua própria identificação cultural e um conhecimento 

adequado do modo de inter-agir com a Diferença (…) (Miranda, 2001, p. 42). 

Assim é o professor que tem o papel principal neste desafio ao escolher que temas 

abordar e como o fazer, acrescendo-se a responsabilidade de “ajustar” o currículo em 

prol dos seus objetivos. Deve ser também o professor a capacitar os alunos para que 

estes consigam compreender a sua cultura e a dos Outros. 

O facto de um indivíduo conhecer um sistema linguístico não significa que consiga 

comunicar nessa língua, o conhecimento de um sistema linguístico não garante a 

existência de competência cultural e comunicativa.  O conhecimento de língua em nada 

garante uma comunicação eficaz; sem referentes culturais a mensagens pode perder-se 

ou ser mal interpretada. 

A aula de PLS ao trabalhar, tal como refere o QuaREPE, “o conjunto de saberes, [em que] 

se incluem os referentes ao conhecimento dos traços distintivos da sociedade 

portuguesa e que estão estreitamente ligados ao ensino e aprendizagem do português, 

relacionados com a vida quotidiana (os ritmos de trabalho e hábitos), condições de vida 

(condições de alojamento), as relações interpessoais, os valores, as crenças, as atitudes, 

as tradições, as convenções sociais” (Grosso et al., 2011, p. 11), abre horizontes ao aluno 

para uma comunicação mais eficaz, uma melhor compreensão, fomentado valores de 

tolerância, respeito e compreensão pela cultura do Outro. 

1.4.1. Como avaliar o desenvolvimento da competência comunicativa 

intercultural? 

A CCI foi definida anteriormente através do modelo de Byram (1997), assim como todos 

os seus savoirs. O processo de se tornar interculturalmente competente é muito mais 

complexo do que compreender que existo ‘Eu’ e os ‘Outros’. 
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Apesar de todos os estudos existentes na área da CCI, a relação entre ensino-

aprendizagem de língua e cultura (Byram & Morgan, 1994)e os problemas de avaliação 

da CCI parecem ter sido subestimados. 

Tal como diz Gipps (1994, p. 67), “Assessment is not an exact science, and we must stop 

presenting it as such. This is of course part of the post-modern condition – a suspension 

of belief in the absolute status of ‘scientific’ knowledge”. De acordo com a autora, o 

momento de avaliação não é uma ciência exata, especialmente quando falamos de uma 

competência como a CCI. A evolução, e a era moderna, trouxeram-nos a suspensão 

dessa crença absoluta. Uma vez que não estamos a falar de uma ciência exata avaliar o 

desenvolvimento da CCI é uma tarefa árdua. 

Para que seja possível criar um reportório relevante de tarefas de avaliação da CCI é, 

segundo Skopinskaja (2009), necessário: 

(i) Definir claramente CCI e todas as suas dimensões; 

(ii) Questionar e classificar os métodos apropriados para a avaliação de CCI; 

(iii) Desenvolver ferramentas de avaliação que determinem o progresso do 

aprendente ao longo da aprendizagem intercultural. 

Para avaliar o desenvolvimento da CCI foi então necessário criar um modelo de trabalho. 

Byram (1997), já tinha falado sobre os objetivos associados a cada savoir. no terceiro 

capítulo do seu livro, e no quinto retoma-os exemplificando como a avaliação pode ser 

aplicada de diferentes formas a cada um deles. (cf. Quadro 2 sumário dos modos de 

avaliação dos Savoirs– adaptado de Byram (1997, pp. 95-103). 
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Quadro 2 - Quadro sumário dos modos de avaliação dos Savoirs – adaptado de Byram (1997, 

pp. 95-103) 

Savoir Objetivo Meio de evidência 
Instrumento de 

recolha de evidência 

Savoir être 

(a) igualdade 

Vontade de procurar oportunidades para se 

envolver com alteridade numa relação de 

igualdade, diferente de procurar o exótico 

ou tirar partir dos outros 

Escolha de 

representações do 

dia a dia 

Teste e/ou portefólio 

Savoirs 

(i) distinções sociais 

O falante intercultural conhece distinções 

sociais dominantes nos dois países e como 

são marcadas por fenómenos visíveis, como 

roupas ou alimentos e fenómenos invisíveis, 

como variedade de idiomas  

(i) conhecimento 

factual avaliado 

através de pergunta 

e resposta 

(ii) conhecimento 

profundo avaliado 

através de técnicas 

que requerem 

comentário e análise 

(i)teste 

(ii) avaliação continua 

sem autoavaliação 

Savoir 

comprendre 

(a) identificar perspetivas 

etnocêntricas 

O falante intercultural pode “ler” um 

documento, analisando a sua origem e o seu 

significado e valores que surgem de uma 

perspetiva nacional ou etnocêntrica e que 

são pressupostas e implícitas, levando a 

conclusões que podem ser contestadas de 

uma perspetiva diferente    

Parte das evidências 

da avaliação dos 

savoirs 

Teste e/ ou avaliação 

contínua como na 

avaliação dos savoirs 
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Savoir 

apprendre/faire 

(e) usar fontes para compreender 

relações 

O falante intercultural consegue usar fontes 

para compreender a relação política, 

económica e social, tanto histórica como 

contemporânea, entre culturas e sociedades 

analisando as diferentes interpretações 

envolvidas  

Usar livros de 

referência 
Teste e/ou curso 

Savoir 

s’engager 

(a) identificar valores 

O falante intercultural consegue usar uma 

variedade de abordagens de modo a colocar 

um documento ou evento no contexto e 

para demonstrar a ideologia envolvida  

Parte de evidências 

da avaliação de 

savoir e savoir 

comprendre 

Cf. savoirs e savoir 

comprendre 

 

Já Lussier, Auger, Urbanicova e Armengol (2004) e Lussier (2007) optam por avaliar o 

desenvolvimento de CCI referindo-se à classificação presente no QECR (Conselho da 

Europa, 2001), ou seja, fala-nos de três dimensões savoirs, savoir-faire e savoir-être. 

Esta avaliação é complexa, mas recompensadora, uma vez que transmite feedback aos 

alunos sobre a sua aprendizagem intercultural e ao mesmo tempo informa o professor 

sobre a natureza e o nível da competência intercultural (CI) dos alunos. 

Os objetivos da avaliação devem ser determinados pelo contexto, sendo que o foco 

desta deve ser na forma como a CCI foi introduzida no processo de ensino-aprendizagem 

e de que forma o seu progresso foi determinado, e não a quantidade de informação 

obtida ao longo de todo o processo. 
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De acordo com Lussier (2007) deve ser feita uma distinção entre avaliação sumativa e 

formativa; uma vez que a CCI trata de valores, crenças, atitudes e comportamentos, a 

sua avaliação deve ser formativa e não sumativa.  

A avaliação do desenvolvimento da CCI deve ser contínua e faseada, ou seja, feita 

durante longos períodos e avaliada ao longo de diversas fases (por exemplo, um teste 

inicial e um teste final com autoavaliação). 

Também deve ser tido em conta que uma vez que estamos a lidar com CCI, que envolve 

crenças, hábitos, etc., para uma avaliação mais justa, “when assessing ICC, the teacher 

becomes an observer of the process of ICC development” […] (Skopinskaja, 2009, p. 

139). 

Por último a avaliação pode ser feita de forma direta ou indireta. De forma direta através 

de role-play ou da discussão sobre diferenças culturais. De forma indireta, através de 

um teste (com papel e caneta), com a desvantagem de neste caso só avaliar 

conhecimento intercultural.  Se pensarmos numa perspetiva mais atual, a avaliação 

pode ser feita também através de plataformas digitais, recorrendo a testes ou 

questionários online, fazendo uso de plataformas de criação de mapas mentais gerando 

discussão sobre diferentes pontos de vista, por exemplo. 

 

A
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a 
C

C
I Formativa

Contínua

Faseada

Subjetiva

Direta Indireta

Figura 4 - Métodos da avaliação da CCI a partir de Lussier et al. (2004) e Lussier (2007) 
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 Como foi referido acima, avaliar o desenvolvimento da CCI não é uma ciência exata. 

Assim sendo, a escala para avaliar cada uma das dimensões desta competência inclui, 

segundo Lussier (2007), certos indicadores que definem os níveis de proficiência em: 

baixo, médio e alto. 

Cada um destes patamares, baixo, médio ou alto, combina descritores e critérios de 

competência relevantes a cada um dos níveis de proficiência atribuindo-lhes tarefas 

especificas realizáveis apenas num nível em concreto. 

No capítulo 2 deste relatório apresentaremos um resumo das unidades didáticas 

lecionadas e tentaremos avaliar o desenvolvimento da CCI de acordo com o acima 

mencionado. 

2. Estágio Pedagógico 

2.1. Contextualização do Estágio Pedagógico 

2.1.1. Enquadramento institucional 

O segundo ano de Mestrado em Português Língua Segunda/Estrangeira contempla a 

realização de um Estágio Pedagógico que permite aos estudantes dar início à prática 

pedagógica. Desta forma compete aos alunos, no papel de professores estagiários, tal 

como diz o artigo 3 do Regimento de iniciação à prática profissional do mestrado, alínea 

c): 

“Fazer observação de aulas de Português Língua Estrangeira (PLE), num total de, 

pelo menos, 12 blocos de 2 horas, ou equivalente, num total de 24 horas […] e 

alínea d) Lecionar pelo menos 6 blocos de aulas de PLE num total de 12 horas 

anuais, em conformidade com o plano de formação e em regime de regência ou 

em turma própria (…).”. (s.a., 2017) 

Foi neste contexto que surgiu a oportunidade de dar início à prática letiva de PLE com 

estudantes do Curso Anual de Português para Estrangeiros na FLUP, durante o ano letivo 

2018/2019. 
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Os cursos oferecidos pela FLUP estão de acordo com o referido no QECR (Conselho da 

Europa, 2001) quanto aos níveis de proficiência, indo por isso desde o nível de iniciação 

(A1.1) até ao nível de mestria (C2.2). Os estudantes que ingressam neste curso fazem 

um teste diagnóstico com o objetivo de perceber o seu nível de proficiência linguística 

ou ingressam diretamente no primeiro nível. É também possível transitar do nível 

anterior, desde que este tenha sido realizado na instituição. 

O Estágio Pedagógico decorreu então durante o ano letivo 2018/2019, como referido, 

sob a orientação da Professora Doutora Ângela Carvalho, em duas turmas de nível A1.2. 

As aulas da primeira turma tiveram lugar durante no 1º semestre, entre outubro de 2018 

e fevereiro de 2019, das 8h30 às 10h30 e, entre março e junho de 2019 tiveram lugar as 

aulas da segunda turma, no 2º semestre, também das 8h30 às 10h30. 

Ambas as turmas tinham uma carga letiva de 60 horas presenciais, sendo que os cursos 

frequentados eram semestrais. Esta carga letiva encontrava-se distribuída por quinze 

semanas com duas aulas de duas horas por semana. 

2.1.2. Perfil dos aprendentes 

Com o objetivo de conhecer em pormenor a turma, quer a nível individual quer a nível 

coletivo, foi aplicado um questionário produzido pela professora orientadora (cf. 

Apêndice 1) que foi essencial para a recolha de informações sobre os aprendentes e 

permitiu aceder a dos relevantes para o desenvolvimento das atividades a aplicar 

durante o Estágio Pedagógico. 

O questionário aplicado recolher informações como idade, nacionalidade, anterior 

contacto com a língua portuguesa, tempo de permanência em Portugal, motivação para 

aprender a língua-alvo, etc. Estas informações tornam-se relevantes ao estudo do 

desenvolvimento da CCI dos alunos na medida em que nos permite, ou não, estabelecer 

elementos de ligação entre os vários fatores tidos em conta para a análise e posterior 

elaboração de materiais didáticos  
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2.1.2.1. Turma de nível A1.2 -1º semestre  

A turma de nível A1.2 do 1º semestre, era composta por dezoito alunos, na sua maioria 

do sexo feminino (doze). 

A média de idades era de 25,25 anos, tendo o aluno mais novo 17 anos e o mais velho 

41, não revelando grande heterogeneidade em relação às idades. 

Os dezoito alunos eram provenientes de países diferentes: Colômbia (dois), Costa-Rica 

(um), Espanha (três), França (dois), Holanda (um), Índia (um), Kosovo (um), Paquistão 

(um), Rússia (um), Timor-Leste (um), Ucrânia (dois) e Venezuela (um) (cf. Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Distribuição dos alunos por nacionalidades 

 

Dos dezoito alunos, dez já tinham estudado português antes de ingressarem no curso, 

sendo que o tempo de contacto com a língua foi sempre inferior a um ano. Cinco alunos 

estudaram-na por seis meses, dois alunos por cinco meses, dois alunos estudaram-na 

por um tempo inferior a cinco meses e um aluno por menos de um mês (cf. Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Distribuição dos alunos por tempo de contacto com a língua (em meses) 

 

Este grupo de alunos era maioritariamente composto por estudantes Erasmus ou em 

regime de mobilidade, inseridos em contexto académico. Existiam também alunos que 

já conviviam com a língua há algum tempo, pois, ou já viviam na cidade, e estavam 

inseridos na sociedade hospedeira e em dinâmicas inerentes à mesma, ou a tinham 

aprendido no seu país de origem. 

Dos dez alunos, a maioria estudou a língua já em Portugal, mais concretamente na 

cidade do Porto, e os restantes quatro na sua cidade natal. 

Outro dado importante para compreender o desenvolvimento da CCI foi o tempo de 

permanência no país. Ficámos então a saber que a maioria dos estudantes (sete) estava 

em Portugal há mais de um mês e há menos que seis, apenas um estudante se 

encontrava no país há mais de um ano (cf. Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Distribuição dos alunos por tempo de permanência em Portugal (em meses) 

 

 

Mais um aspeto relevante extraído do questionário foi a motivação para aprender a 

língua-alvo. As principais motivações apresentadas pelos alunos prendiam-se com os 

meios familiar, pessoal e profissional. A maioria dos alunos queria aprender a língua para 

facilitar a sua integração no país, ou porque as suas aulas eram exclusivamente em 

Português e estes queriam melhorar a sua capacidade de  compreender, falar e escrever 

em língua portuguesa. Por outro lado, manifestavam interesse em comunicar fora da 

sala de aula, tanto no contexto social como profissional. No contexto profissional, 

porque tinham intenção de encontrar emprego, no contexto social porque a falta de 

proficiência lhes dificultava as relações sócio pessoais e a integração na sociedade (cf.  

Gráfico 4). 
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2.1.2.2. Turma de nível A1.2- 2º semestre  

Em relação à turma do 2º semestre, também de nível A1.2, e desta vez composta por 

onze estudantes, foi aplicado o mesmo questionário de modo a poder reunir os mesmos 

dados e avaliar os mesmos parâmetros. 

Assim sendo, após aplicado o questionário, foi, mais uma vez, possível perceber que era 

uma turma bastante heterogénea em relação às idades dos alunos, tendo o aluno mais 

novo 23 anos e o aluno mais velho 73. Nesta turma, a média de idades era de 38,33 

anos. 

A maioria dos estudantes (oito) era do sexo feminino. Em relação às nacionalidades 

temos nesta turma algo que não tínhamos no semestre anterior, a presença de alunos 

com dupla nacionalidade: uma estudante com nacionalidade russa e americana e um 

estudante com nacionalidade francesa e venezuelana (cf. Gráfico 5). 
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Gráfico 4 - Distribuição dos alunos por motivação para aprender a língua 
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Gráfico 5 - Distribuição dos alunos por nacionalidades 

 

Deste grupo, a maioria dos alunos (nove) já se tinha iniciado ao estudo da língua-alvo, 

sendo que desses nove, oito estudaram-na durante um semestre e apenas uma aluna 

havia estudado a língua durante cinco anos. 

Do grupo de nove alunos que já tinham estudado a língua, seis tinham-no feito na FLUP 

e três na sua cidade natal. 

Relativamente à permanência em Portugal, este grupo tem, tal como a turma anterior, 

valores bastante semelhantes nos conjuntos de um a seis meses e de seis a doze meses. 

(cf. Gráfico 6), mostrando, mais uma vez, que a maioria dos alunos chega a estes cursos 

muitas vezes acabados de chegar ao país. 
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Gráfico 6 - Distribuição dos alunos por tempo de permanência em Portugal (por meses) 

 

Tal como podemos ver pelas motivações apresentadas pelos alunos para a 

aprendizagem da língua (cf. Gráfico 7), estes pretendiam aprendê-la pelas mesmas 

razões apresentadas pelos estudantes do 1º semestre. Razões sócio pessoais e 

profissionais. Havia estudantes que queriam encontrar emprego e precisavam de 

aprender a língua para esse efeito, alunos que já tinham emprego e que precisavam de 

melhorar a capacidade de compreender, falar e escrever nesse contexto. Tínhamos 

igualmente alunos que frequentavam o curso e aprendiam a língua apenas porque este 

curso ser obrigatório, mas a grande maioria deste grupo (seis alunos) pretendia 

aprender português para facilitar as relações sócio pessoais. 

Gráfico 7 - Distribuição dos alunos por motivação para aprender a língua-alvo 
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O questionário distribuído nos dois semestres e a análise dos seus dados foi essencial 

para a planificação das atividades desenvolvidas no decurso do Estágio Pedagógico. A 

heterogeneidade das turmas revelou-se importante para o desenvolvimento da CCI 

instigando, através do pensamento crítico, momentos de reflexão e de choque cultural, 

conseguidos através da produção de materiais originais diversificados orientados ao 

perfil dos aprendentes  

 

2.2. Atividades desenvolvidas 

O projeto desenvolvido durante o Estágio Pedagógico teve como objetivo a avaliação do 

desenvolvimento da CCI de acordo com o modelo de Byram (1997) e foi aplicado em (i) 

cinco unidades letivas, divididas em unidades didáticas 0, 1 e 22, e (ii) na apresentação 

oral final de 2º semestre dos alunos intitulada O que já integrou da cultura em Língua 

portuguesa na sua vida e o que já implantou da sua Cultura em Portugal? 

A unidade didática 0 teve lugar no dia 21 de novembro de 2018 e teve a duração de 

trinta minutos. A unidade didática 1 teve lugar nos dias 3 e 5 de dezembro de 2018 e 

teve uma carga letiva de quatro horas. A unidade didática 2 teve lugar nos dias 2 e 4 de 

abril de 2019, e contou com a mesma uma carga letiva. Já a apresentação oral teve lugar 

no dia 4 de junho de 2019. Uma vez que a apresentação oral foi desenvolvida em 

conjunto com a professora orientadora, já com o intuito de integrar este projeto de 

investigação optei por incluir a terceira unidade didática lecionada neste relatório, 

desde relatório, pois esta não tinha abarcado, na minha opinião, conteúdos suficientes 

para a análise do desenvolvimento da CCI  

A planificação das unidades didáticas foi sendo adaptada ao público-alvo que mudou do 

1º para o 2º semestre, dado que trabalhamos com uma turma diferente. Foi igualmente 

necessário proceder a ajustes à medida que as aulas foram dadas e o tempo de contacto 

 

2  No total foram lecionadas 8 unidades letivas, correspondentes às unidades didáticas 1,2 e 3, e uma 
outra numa fase inicial designada por unidade didática 0  
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com a turma aumentou, uma vez que o conhecimento sobre os elementos da mesma e 

sobre a dinâmica do grupo permitiu uma planificação mais direcionada às necessidades 

e interesses de ambas as turmas e dos alunos que a integravam.  

Os recursos utilizados ao longo das unidades letivas por mim lecionadas tiveram como 

objetivo potenciar o desenvolvimento da CCI, promovendo e estimulando a reflexão e o 

pensamento crítico, tendo em conta os descritores para o nível A1 proposto pelo QECR 

(Conselho da Europa, 2001). A seleção de recursos foi variada, recorrendo, por um lado, 

a materiais originais (da minha autoria) como fichas de trabalho, imagens, atividades 

produzidas em recursos digitais como o Kahoot e PowerPoints, e, por outro, a material 

autêntico, como vídeos publicitários e imagens, retirados da internet.  

2.2.1. Unidade Didática 0 – Comida Tradicional Portuguesa 

Decorrendo na unidade letiva 14 (de um conjunto de 30 aulas), esta unidade didática 

focou-se na Comida tradicional portuguesa. Importa referir que esta unidade teve lugar 

apenas em parte da aula em questão, uma vez que tinha como objetivo preparar e 

introduzir o professor estagiário à prática letiva.  

Esta breve unidade tinha como objetivos específicos a apresentação de alguns alimentos 

essenciais, assim como de pratos típicos portugueses e produção de receitas; 

desenvolver as competências de expressão oral e escrita eram alguns dos objetivos 

gerais propostos. 

A aula teve início com a correção geral dos erros das dramatizações da aula anterior e 

prosseguiu com a correção de uma ficha sobre os demonstrativos dada pela professora 

orientadora, regente da turma. De seguida foi distribuída uma ficha de correspondência 

de imagens com pratos portugueses (cf. Anexo 1). Esta ficha foi realizada 

individualmente, mas corrigida oralmente em grande grupo. Iniciou-se então a segunda 

fase do exercício: os alunos foram divididos em grupos e foi-lhes entregue um conjunto 

de cartões (do género flashcards). Cada grupo deveria formar e redigir no infinitivo a 

receita que lhe tinha sido atribuída através de sorteio (cf. Anexo 2). Ia sendo dado 

feedback quanto à ordem dos elementos da receita apresentados à medida que os 

alunos terminavam o exercício. O objetivo desta atividade centrava-se, obviamente, nas 
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competências em língua, no entanto consideramos relevante dar mais alguma 

informação de caráter cultural, neste caso, relativa a gastronomia portuguesa. 

Foram projetadas informações sobre a formação e o uso do modo Imperativo na 

sequência do trabalho sobre receitas feito anteriormente (usando o modo Infinitivo). 

Retomou-se o exercício anterior e pediu-se nesse momento aos alunos que 

reformulassem a receita reproduzida, colando agora os verbos no modo Imperativo. No 

final foram distribuídas as receitas originais pelos alunos. 

Esta atividade foi um importante ponto de partida para o trabalho de investigação, uma 

vez que permitiu à professora estagiária perceber como os alunos agiam enquanto 

grupo, e também as suas limitações enquanto profissional, dado que este foi o seu 

primeiro momento de prática letiva.  

 

2.2.2. Unidade Didática 1 – O Natal 

Tendo lugar nas unidades letivas 17 e 18 (de um conjunto de 30 aulas), a unidade 

didática 1, desenvolvida com a turma 3 do 1º semestre, teve como temática central O 

Natal e a época natalícia. Consequentemente, foram abordadas diferentes tradições 

culturais, de forma a explorar a CCI incentivando o diálogo entre os alunos, a reflexão e 

o pensamento critico. Tendo a cultura do aluno como ponto de partida, estimular o 

relato das suas experiências e tradições e fomentar a discussão sobre tradições 

associadas ao Natal foram alguns dos objetivos específicos propostos. Estes objetivos 

orientavam-se para o desenvolvimento da CCI e da competência de expressão oral dos 

aprendentes. Este tema foi considerado de elevada importância, uma vez que os alunos 

estavam de forma temporária ou permanente na cidade do Porto, e que nessa época se 

podia observa na cidade uma série de atividades alusivas à quadra (iluminações de 

Natal, bancos de jardim decorados com palavras iluminadas alusivas à época natalícia, 

ações de rua, etc.). Além do mencionado, os alunos tinham sido igualmente convidados 

a participar (ativa ou passivamente) num convívio de final de semestre, a uma festa de 

final de ano dos cursos e PLE. 
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Assim sendo, a unidade letiva 17 teve início com a visualização de um spot publicitário 

da marca Fnac (cf. Anexo 3) sobre o consumismo natalício próprio desta época. Após 

um diálogo sobre expectativas que os estudantes tinham sobre o vídeo e a visualização 

do mesmo, os alunos realizaram uma ficha de compreensão oral (cf. Anexo 4 e 5) onde 

puderam explorar vocabulário presente no vídeo e relativo à época em questão. Depois 

do trabalho de compreensão oral foi proposto aos alunos que discutissem em grupos de 

que forma era vivido o Natal nas suas culturas de partida ou que outra festa importante 

que se vivia por essa altura nos seus países. 

Após o diálogo em grupos, os alunos foram convidados a partilhar com a turma o que 

tinham descoberto sobre as tradições dos colegas, promovendo assim o diálogo 

intercultural de modo a que os alunos fossem confrontados com diferentes realidades 

culturais podendo adquirir e desenvolver CCI e pensamento crítico. 

Este diálogo teve elevada importância, pois permitiu-nos desencadear choque cultural, 

tendo em conta que existiam nesta turma alunos que não celebravam o natal e tinham 

tradições manifestamente diferentes dos restantes. Estes foram impulsionados, tal 

como mencionado acima, a desenvolver o seu pensamento crítico. 

A unidade letiva 18 segue o fio condutor da unidade letiva anterior, focada na época 

natalícia. Esta aula também teve como objetivo o desenvolvimento da CCI, a promoção 

do desenvolvimento da competência de expressão oral, sendo que desta feita houve 

também o incentivo ao desenvolvimento das competências lexicais e textuais. Os 

objetivos específicos desta unidade prenderam-se, essencialmente, com a apresentação 

de tradições natalícias portuguesas, a formulação desejos e votos de Natal, recorrendo 

ao presente do conjuntivo. 

A aula teve início com a correção do trabalho de casa (cf. Anexo 6), uma ficha sobre 

preposições e locuções prepositivas de lugar que retoma vocabulário aprendido na aula 

anterior (presente, natal, trenó, etc.). A aula prosseguiu com a apresentação, aos alunos, 

de um mapa de Portugal e a explicação sobre a diversidade nas tradições e formas de 

celebrar o Natal nas diferentes regiões portuguesas (Portugal continental e insular). Os 

alunos foram divididos em grupos, aos quais foram atribuídas partes de um texto (cf. 



48 

Apêndice 2) correspondendo cada uma a uma região portuguesa e à sua comida 

tradicional natalícia. Cada grupo teve de ler o texto recebido, silenciosamente, 

desenvolver uma interação oral conducente à produção de um resumo3 escrito, mas 

destinado a ser apresentado oralmente e apresentá-lo à restante turma. Após a 

apresentação por parte dos alunos, estes trocaram opiniões com os colegas em relação 

às semelhanças ou diferenças relativamente as comidas que se comem naquela época 

nos seus países. 

 Os alunos foram então questionados se já tinham provado esses pratos, e, em caso 

afirmativo, se tinham gostado dos mesmos. Nesse momento, foi apresentado aos alunos 

o Pretérito Imperfeito do Indicativo para fazer delicadamente um pedido ou para 

exprimir desejos (recorrendo à frase “Gostavam de provar algum destes pratos?”), com 

o objetivo de introduzir os alunos à expressão de desejos. Esta explicação foi suportada 

por uma ficha em papel que continha informações relativas ao seu uso e alguns 

exercícios de aplicação (cf. Anexo 7). Depois do exercício de consolidação de 

conhecimentos e da realização de um exercício de produção oral, em que os alunos 

tiveram que, em pares, fazer sugestões, numa primeira fase, e depois, exprimir desejos 

quanto a uma prenda que o colega deveria comprar ou gostasse de receber, os alunos 

escutaram a canção “A todos um bom Natal”, do Coro de Sto. Amaro de Oeiras, para 

que tentassem identificar o tempo verbal ali em destaque dando assim início ao estudo 

do presente do conjuntivo. Através de uma ficha em suporte de papel (cf. Anexo 8) os 

alunos ficaram a conhecer alguns usos deste tempo verbal (preferência, desejo e 

sugestão) e realizaram os exercícios de consolidação.  

Após aprenderem estes dois tempos verbais em alguns usos e de realizarem exercícios 

de fixação foi explicada aos alunos a estrutura dos postais para que estes pudessem 

escrever um postal com votos de bom ano, usando o Presente do Conjuntivo e o 

Pretérito Imperfeito do Indicativo (“Espero que tenhas”; “Desejo que tenhas”; “Queria 

desejar-te”) . Cada aluno recebeu a indicação de um colega por sorteio e dirigiu-lhe um 

 

3 Por resumo entende-se aqui a extração da informação essencial, não objetivando o respeito das técnicas 
do resumo. 
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postal com os seus desejos para o ano de 2019. Optou-se por não pedir a escrita de um 

postal de Natal tendo em consideração que nem todos os alunos celebravam aquela 

data da mesma forma. Esta atividade funcionou como preparação para um momento 

semelhante que teria lugar na festa de final de ano dos cursos de PLE da FLUP. Para além 

disso deu aos alunos oportunidade de se tentarem colocar no lugar do Outro, 

percebendo de que forma se pode escrever votos/desejos sem menosprezar a cultura 

do Outro e sem impor as suas convicções, nomeadamente religiosas.  

No final desta unidade didática foi distribuído pelos alunos um questionário sobre o 

desempenho da professora estagiária (cf. Apêndice 3) 

A unidade didática 1 permitiu aos alunos um confronto com novas tradições, 

proporcionando-lhes momentos de diálogo intercultural, uma vez que a integração da 

CI no ensino de LS, tal como já havia sido mencionado anteriormente, promove uma 

relação entre a cultura e a comunidade alvo. 

 

2.2.3. Unidade Didática 2  O Vestuário e a Rotina Diária -  

A unidade didática 2 foi implementada nas unidades letivas 12 e 13 (de um total de 30 

aulas) e teve como foco principal O vestuário e A rotina diária. As duas temáticas 

estavam inseridas no programa do curso de PLE nível A1.2 da FLUP e estão inseridas nos 

temas a desenvolver contemplados no QECR (Conselho da Europa, 2001). 

O tema principal da unidade letiva 12 foi O vestuário, nomeadamente conhecer peças 

de vestuário e trajes tradicionais portugueses, dando possibilidade ao desenvolvimento 

das competências de produção escrita e oral, utilizadas no relato de factos e 

experiências dos alunos em relação à sua cultura, tornando-se estas nos objetivos gerais 

desta unidade letiva. 

Os objetivos específicos, tal como, conseguir comparar as convenções sociais 

portuguesas com a forma de vestir da sua cultura, saber identificar peças de vestuário e 

adequá-las a um contexto de utilização tiveram como finalidade o desenvolvimento da 

CCI. 
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Esta aula começou pela correção do trabalho de casa, uma ficha de legendagem de 

peças de vestuário (cf.  Anexo 9), que já fazia uma introdução ao tema desta unidade 

letiva. De seguida, os alunos foram convidados a imaginar uma pessoa numa situação 

(p.e. casamento, funeral, aula), descrevendo o tipo de roupa que esta usa. O texto foi 

recolhido para posterior correção, devendo os alunos indicar o nome, a nacionalidade, 

a idade, e o evento a que a sua personagem se deslocava. 

Uma vez que demos início a um novo semestre e ainda não tinha lecionado junto desta 

turma, este exercício tinha como objetivo tentar perceber de que modo os alunos 

estavam integrados na cultura hospedeira e predispostos a aceitar outra cultura que não 

a sua.  Depois deste momento de produção escrita foi distribuída pelos alunos, divididos 

em pares, uma série de fotos contendo trajes tradicionais portugueses (cf. Anexo 10) e 

foi lhes pedido que, entre si, descrevessem as fotos. Os alunos foram depois 

questionados sobre a sua descrição e se conseguiam associar aquelas fotos a alguma 

região em específico do país. Nessa fase foi-lhes apresentado um PowerPoint (cf. Anexo 

11) revelando as informações sobre cada foto e a pertença geográfica de cada um dos 

trajes apresentados. A aula terminou com a instrução de que deviam preparar uma 

apresentação sobre um traje típico da sua cultura para apresentar oralmente na aula 

seguinte. 

Na unidade letiva 13, fruto do trabalho de casa os alunos apresentaram um traje típico 

do seu país aos colegas, pondo em prática a competência de produção oral, tendo a aula 

continuado ainda com a correção de uma ficha sobre as horas (cf. Anexo 12). 

Para além do desenvolvimento da competência de produção oral, através da 

apresentação de informação previamente preparada, da identificação da rotina diária e 

da correta utilização da conjugação pronominal reflexa, recorrendo também à 

competência de produção escrita, é igualmente importante que os alunos trabalhem 

para o desenvolvimento da CCI refletindo sobre hábitos e rotinas presentes na sua 

cultura e outros que tenham adotado, ou não, da cultura-alvo. 

Tal como mencionado acima, a unidade letiva 13 iniciou com as apresentações dos 

alunos sobre os seus trajes tradicionais; foi-lhes pedido que no final das apresentações 
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fizessem uma reflexão sobre diferenças e semelhanças entre os trajes da sua cultura e 

os trajes apresentados pelos colegas que puderam encontrar durante as apresentações, 

promovendo o pensamento crítico e o diálogo intercultural. Após este momento e a 

correção da ficha de trabalho de casa sobre as horas (cf. Anexo 12) os alunos foram 

confrontados com um PowerPoint (cf. Anexo 13) onde puderam aprender as horas, 

assim como algumas regras de uso e notar também as diferentes formas utilizadas para 

nos referirmos à mesma hora, mostrando que apesar de Portugal ser um território 

geograficamente pequeno apresenta variação diatópica. Neste mesmo PowerPoint os 

alunos puderam encontrar também informações referentes aos dias da semana. 

Seguidamente, foi distribuída uma ficha de trabalho sobre a rotina (cf. Anexo 14), que 

os alunos deviam realizar em pares. O exercício número dois contemplava formas 

verbais que pertencem à conjugação pronominal reflexa, fazendo a introdução ao 

estudo desta conjugação. Após a correção do exercício foi apresentado aos alunos um 

esquema sobre esta conjugação e a algumas regras de colocação pronominal.  

Recorrendo ao que foi aprendido até aqui, foi pedido aos alunos que, em pares, falassem 

sobre a sua rotina. Após este diálogo, foi dinamizado uma interação de grupo onde os 

alunos partilharam as suas experiências e as mudanças que a sua rotina tinha sofrido 

depois desse mudarem para Portugal, comparando também as diferenças entre as 

rotinas dos alunos presentes. A aula terminou com um Kahoot de consolidação de 

conhecimentos e a distribuição de um questionário sobre o desempenho da professora 

estagiária (cf. Apêndice 3). 

Retomando o subcapítulo 3 – Conhecer uma língua é ter a oportunidade de aceder 

também à sua cultura, isto é compreender uma língua pode levar a compreender 

valores, atitudes e comportamentos. – aspetos como a rotina e o vestuário são elo de 

ligação entre língua e cultura e são temas estruturais do ensino de PLS. 

 

2.2.4. Apresentação Oral  

Como já mencionado, a apresentação oral, intitulada O que já integrou da cultura em 

Língua portuguesa na sua vida e o que já implantou da sua Cultura em Portugal? (cf. 
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Anexo 15),foi proposta com o objetivo de, no final do curso, perceber se os alunos 

tinham efetivamente aprendido aspetos da cultura portuguesa, se conseguiam perceber 

eventuais mudanças em relação à sua(s) cultura(s) de origem, divulgando-as, além da 

prática de diversas competências em língua, especialmente a oralidade. Pretendia-se 

assim com esta apresentação que os alunos melhorassem a sua capacidade de 

selecionar informações em português, de cumprir tempos na apresentação de um 

trabalho e de expor um ou mais tópicos de forma clara, organizada, correta e atrativa 

após a sua reflexão. Tínhamos também como missão que os alunos conseguissem, tal 

como tinham feito até aqui, estabelecer relação entre culturas, discutir e trocar ideias. 

Finalmente, como objetivos gerais tínhamos o desenvolvimento das competências de 

compreensão oral, de expressão oral, cultural e intercultural. 

As apresentações dos estudantes tinham um tempo mínimo de 5 minutos e um máximo 

de 7, durante os quais os alunos deviam utilizar o vocabulário adequado, ser fluentes no 

discurso, pronunciar corretamente as palavras e usar estruturas frásicas bem 

construídas. Estas apresentações foram gravadas em suporte de vídeo e enviadas aos 

alunos, de forma a que estes pudessem fazer a sua autoavaliação, sendo esta também 

um dos parâmetros da avaliação final do trabalho, que pretendia contribuir para o 

desenvolvimento da capacidade reflexiva e sentido crítico. Os parâmetros de avaliação, 

as cotações a eles associados, assim como os objetivos do trabalho foram divulgados e 

explicitados junto dos alunos cerca de dois meses antes da data das apresentações. 

 

2.3. Resultados Obtidos 

Feita a descrição das unidades didáticas e da proposta de apresentação oral, cabe-nos 

agora tentar avaliar o desenvolvimento da CCI nesse contexto. Tal como mencionado 

acima, a avaliação desta competência trata-se de um processo complexo e árduo.  

Seguindo os passos propostos por Skopinskaja (2009) a partir de Lussier (2004; 2007) - 

(i) definir claramente CCI e todas as suas dimensões; (ii) questionar e classificar os 

métodos apropriados para a avaliação da CCI e (iii) desenvolver ferramentas de 

avaliação que determinem o progresso do aprendente ao longo da aprendizagem 
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intercultural- percebemos que na turma de 1º semestre não nos foi possível avaliar o 

seu desenvolvimento, uma vez que apenas foi lecionada uma unidade didática. Todavia, 

os alunos mostraram respeito pelo Outro e predisposição para a aceitação, assim como 

para a reflexão e desenvolvimento pessoal. 

No que diz respeito à turma do segundo semestre, onde foi lecionada a unidade didática 

2 e implementada a proposta de apresentação oral, podemos fazer uma tentativa de 

avaliação. Teremos em mente que a avaliação do desenvolvimento da CCI deve ser 

formativa, contínua, faseada, subjetiva, direta ou indireta.  

Percebemos, num primeiro momento que se optou pela avaliação direta recorrendo, 

por exemplo, a discussões sobre diferenças culturais presentes, nomeadamente, na 

apresentação dos trajes tradicionais ou nas rotinas diárias dos alunos. No que diz 

respeito à avaliação formativa cumprimos esta em parte, isto porque avaliou-se 

formativamente tudo o que dizia respeito a crenças, culturas atitudes e 

comportamento, porém, no momento da apresentação oral esta avaliada 

sumativamente, já que esta fazia parte dos elementos de avaliação dos alunos (20% da 

nota final do curso). 

Falhámos também em dois critérios que considero de elevada importância, o do 

faseamento e o da continuidade. Não conseguimos obter uma avaliação contínua, pois 

apesar de acompanhar a turma na maioria das aulas, as unidades lecionadas 

aconteceram apenas em 2 momentos distintos, o que também não me permitiu fazer 

uma avaliação ao longo de várias fases. As atividades desenvolvidas na unidade didática 

1 e as conclusões que dela resultaram, não puderam ser consideradas diretamente na 

unidade didática 2 uma vez que o público-alvo já não era o mesmo. 

Quanto à apresentação oral, o objetivo do trabalho foi cumprido pela maioria dos 

estudantes (quatro). Estes identificaram prontamente semelhanças e diferenças entre a 

sua cultura e a cultura hospedeira, dizendo o que adotaram da cultura portuguesa e 

aquilo que não conseguem ou não se imaginam a adotar. Os restantes depararam-se 

com dois problemas: ou apresentaram apenas aspetos da sua cultura, não fazendo uma 

comparação ou dizendo se adotaram (ou não) algum hábito da cultura em língua 
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portuguesa, ou, por outro lado, selecionaram um tema (como o vegetarianismo ou o 

cinema) e fizeram a comparação entre a posição dos dois países em relação ao tema 

escolhido. Esta apresentação, que tinha como objetivo a promoção do desenvolvimento 

da CCI, na medida em que os alunos eram convidados a confrontar a sua cultura e a do 

Outro, tendo de refletir sobre ambas, fazendo-o numa língua que não a sua  

 

Por estas razões, creio que não estavam reunidas as condições necessárias para avaliar 

de forma completa o desenvolvimento da CCI junto dos alunos com que realizei o 

Estágio Pedagógico. Apesar de não se reunirem as condições para a avaliação da 

competência em questão, esta foi uma experiência bastante positiva, em que tudo foi 

feito para promover o diálogo intercultural, quebrar estereótipos e preconceitos, 

objetivos que, na minha opinião, foram atingidos nos dois semestres, uma vez que os 

alunos sempre se demonstraram predispostos a participar nos momentos de diálogo, 

em partilhar experiências e na partilha de opiniões. 
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Considerações Finais 

Se por um lado, a troca de experiências e partilha de conhecimentos entre cultura 

hospedeira e cultura dos aprendentes foi um dos elementos centrais deste relatório, 

através das atividades e materiais originais desenvolvidos, o grande objetivo deste 

trabalho de investigação foi o desenvolvimento da CCI.  

Como tal realizou-se um estudo com duas turmas de nível A1.2 durante o ano letivo 

2018/2019 no Curso Semestral de Português para Estrangeiros que decorre na FLUP. A 

investigação em questão pretendia avaliar o desenvolvimento da CCI. 

Assim sendo, este relatório teve como ponto de partida o modelo de CCI de Byram 

(1997). O trabalho em questão não pretende extrair uma conclusão exata e absoluta 

uma vez que a CCI, tratando-se de uma competência em língua não é avaliávelda mesma 

forma que uma ciência exata. Estte trabalho foca-se  sim em apresentar o trabalho 

desenvolvido como meio para atingir um fim, neste caso, o de um aprendente dotado e 

capacitado de CCI. 

Para atingir este objetivo produzimos materiais originais, orientámos atividades 

didáticas de modo a desenvolver a CCI e consequentemente o respeito e compreensão 

pelo Outro. 

Se tal como foi dito na secção 2.3 do capítulo 2 não foi possível avaliar a totalidade do 

desenvolvimento dessa competência, consideramos proveitoso que no futuro se faça 

uma investigação mais exaustiva e detida de modo a cumprir todos os parâmetro 

passíveis de avaliação (Skopinskaja, 2009). 

Os aprendentes participaram de forma ativa, com interesse e empenho, partilhando 

desta forma experiências enquanto se promoveu o pensamento e a reflexão críticos. 

Com a constante transformação das sociedades o ensino de uma LS, associado a uma 

educação intercultural é “[…] the basis for developing tolerance towards others, gaining 

interest in their world and a deeper insight into our own world and can substantially 

contribute to living together in peace as ‘neighbours in the same house’”(Neuner, 

Parmenter, Starkey & Zarate, 2003, p. 49). 
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Em conclusão o Estágio Pedagógico e o presente relatório deram-nos a oportunidade de 

um primeiro contato com a prática letiva, podendo aperfeiçoar e desenvolver algumas 

das competências que um professor de LS deve possuir. Daí considerarmos que ao longo 

deste processo houve uma evolução, não só pessoal mas também profissional, 

revelando-se esta uma experiência única. 
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Anexo 10 
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Anexo 11 
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Anexo 12 

 

 Que horas são?  

 

1. Escreva as horas.  

 

a) A Ana vai dormir todos os dias às (21h30).  

 

______________________________________________________________ 

 

b) As aulas de português são das (8h30) às (10h30). 

 

______________________________________________________________ 

 

c) É (12h) em ponto. 

 

______________________________________________________________ 

 

d) O concerto começou tarde: era (1h11). 

 

______________________________________________________________ 

 

e) Que horas são? 

É (13h15) 

______________________________________________________________ 

f) Na sexta-feira vamos ao Entroncamento. O comboio parte às (6h45). 

 

______________________________________________________________ 

 

g) Às (16h50) tenho consulta no dentista.  

 

_____________________________________________________________  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_clock.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_clock.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_clock.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Anexo 13 
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Anexo 14 
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Anexo 15 
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Apêndices 
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Apêndice 1 

Ficha de Identificação do aluno 

I. 

1. Nome completo: 

___________________________________________________________ 

 

2. Data de nascimento: ___/___/________ 

 

3. Idade: ________ anos 

 

4. Nacionalidade(s): 

___________________________________________________________ 

 

5. Língua(s) materna(s): 

________________________________________________________ 

 

6. Outra(s) língua(s) estrangeira(s) – Indique a língua e marque uma cruz (X) no seu nível 

 Nível 

Língua Muito 

básico 

Básico Razoável Bom Muito 

bom 

Excelente 
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7. Habilitações literárias – Marque uma cruz (X) no último ciclo de estudos que 

completou (não o que está a frequentar agora) 

◻ Ensino básico 1º ciclo (1º-4º anos de escolaridade) 

◻ Ensino básico 2º ciclo (5º-6º anos de escolaridade) 

◻ Ensino básico 3º ciclo (7º-9º anos de escolaridade) 

◻ Ensino secundário ou equivalente (10º-12º anos de escolaridade) 

◻ Ensino superior – Licenciatura 

- Indique a área: 

______________________________________________________________ 

◻ Ensino superior – Mestrado 

- Indique a área: 

______________________________________________________________ 

◻ Ensino superior – Doutoramento 

- Indique a área: 

______________________________________________________________ 

 

8. Profissão/ocupação: 

________________________________________________________ 

9. Estuda? Sim ◻ Não ◻ 

9.1. Se sim, em que instituição estuda em Portugal: 
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_____________________________________________________________________ 

 

10. Antes deste curso, teve algum contacto com a língua portuguesa? Sim ◻ Não ◻ 

10.1. Se sim, de que tipo (amigos portugueses, viagens, etc.)? 

_____________________________________________________________________ 

 

11. Já estudou português antes? Sim ◻ Não ◻ 

11.1. Se sim, 

11.1.1. - Durante quanto tempo? 

_______________________________________________________________ 

11.1.2. - Onde? 

_______________________________________________________________ 

11.1.3. – Quais pensa que são as suas principais dificuldades com a língua portuguesa? 

_______________________________________________________ 

 

12. Nas aulas de língua, prefere trabalhar:  

Sozinho ◻ Com colegas (grupo/par) ◻ Os dois ◻ 

 

13. Nas aulas de língua portuguesa com que tipo de materiais / estratégias / situações 

gostava de trabalhar neste curso (2º semestre, 2018/2019)? Pode assinalar mais do que 

uma opção. 

 

• Manual (course book) 

• Gramáticas de apoio (com explicações e exercícios) 

• Plataformas online/sites 
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• Textos reais (jornais, revistas, blogues, ...) 

• Canções 

• Audiovisuais (filmes, telenovelas, telejornais, reportagens, publicidades, ...) 

• Materiais reais (objetos como revistas, jornais, livros, flyers, ...) 

• Jogos didáticos (tabu, memory cards, ...) 

• Aplicações no telemóvel 

• Leitura de um texto integral (um conto, ...) 

• Leitura de texto literário (poemas, ...) 

• Fóruns e chats (WhatsApp, ...) 

• Vídeo conferência (Skype, ...) 

• Interação direta com falantes nativos da língua portuguesa 

• Tarefas fora da sala de aula (ir a um café pedir alguma coisa, ...) 

• Outros: 

____________________________________________________________________ 

 

14. Há quanto tempo vive em Portugal: 

____________________________________________ 

 

15. Já viveu em outro país de língua oficial portuguesa? Sim ◻ Não ◻ 

15.1. Se sim, 

15.1.1. - Onde? 

_______________________________________________________________ 

15.1.2. - Durante quanto tempo? 

_______________________________________________________________ 

 



87 

 

II. 

Assinale os seus interesses pessoais. Pode assinalar mais do que um. 

Ler: 

• Jornais • Revistas • Romances • Policiais •  

Outros: _________________________________ 

Praticar desporto  

• Futebol • Ténis • Andebol • Voleibol • Atletismo •  

Outros: ___________________________ 

Conviver com amigos 

Ver televisão  

• Noticiário • Novela • Concursos • Desenhos animados • Programas desportivos • 

Séries • Filmes •  

Outros: ____________________________________________________________ 

Ir ao cinema  

• Drama • Comédia • Ficção científica • Ação •  

Outros: ______________________________ 

Jogar no computador 

Ouvir música 

Outros: ______________________________________________________________ 
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III. 

 

Expectativas para o curso: 

 

 

 

 

 

 

 

Motivação para aprender português: 

 

 

 

 

 

IV. 

 

Contactos: 

Telemóvel português / telefone português: 

______________________________________________________________________ 

E-mail (legível): 

______________________________________________________________________ 
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Apêndice 2 

: Muito para lá do bacalhau: O que se come no Natal em Portugal 

20.12.2016 às 16h17 

Conheça as tradições gastronómicas de cada região portuguesa 

O bacalhau parece ser o rei do Natal em Portugal, mas, mesmo assim, há zonas do país 

em que essa não é a primeira opção. Fomos procurar as receitas natalícias tradicionais 

de cada zona do nosso país, desde o Algarve a Trás-os-Montes, passando pelos 

arquipélagos dos Açores e da Madeira, junto das entidades regionais de turismo. O 

resultado é este: 

AÇORES 

Ceia: Nas nove ilhas açorianas encontramos uma grande diversidade de pratos 
tipicamente natalícios. Na ceia, ou se come bacalhau com todos, ou canja de galinha 
(feita com arroz), ou consomê de galinha (um caldo de frango com legumes). Há ainda 
quem coma torresmos com inhames e Morcela com batata doce – estes dois últimos 
pratos são tradicionais na ilha de São Jorge. 
Almoço: No dia seguinte, os pratos vão desde peru e frango assados no forno com 
recheio de pão e miúdos (Terceira, Flores e São Miguel), ao frango com debulho e 
borrego assado (São Jorge), passando por cozido (Graciosa), polvo assado ou guisado 
(Terceira, Graciosa e Santa Maria), molha de carne com inhames e sopas de pão de trigo 
(Pico), lulas à moda das Ribeiras e ainda há espaço para a roupa velha (feita com os 
restos do bacalhau com todos do dia anterior). 
Sobremesas: Come-se o Bolo de Natal (feito com frutas cristalizadas), o arroz doce, as 
queijadas e os pasteis de arroz (Graciosa), pão de ló, Bolo de nozes, Bolo de laranja, 
filhós, coscorões, rabanadas, Bolo Rei e figos passados. Para acompanhar, os açorianos 
bebem licores caseiros (de vinho abafado e licor de leite), aguardente de canela e Vinho 
do Porto. 
 
ALENTEJO 

Ceia: O bacalhau, seja cozido ou no forno, enche as mesas dos alentejanos na 
"missadura" (a consoada alentejana). 
Almoço: No dia seguinte à Missa do Galo, no Alentejo, come-se tipicamente o galo, 
tostado ou assado. Há, no entanto, quem prefira o cabrito assado. 
Sobremesas: No que toca aos doces, os alentejanos comem as conhecidas filhoses, leite 
de creme e coscorões. Além disso, as azevias de grão (doces em forma de triângulo ou 
retângulo recheados com uma mistura de grão, açúcar, limão, ovo e canela), o nogado 
(massa feita com farinha, ovos, azeite, cortada em pequenos cilindros, que são regados 
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numa calda de mel) e as encharcadas (doce à base de ovos e açúcar, queimado por cima, 
à semelhança do leite creme) são doces tipicamente natalícios nesta zona. 
ALGARVE 

Ceia: Os algarvios têm duas opções típicas para a ceia de Natal, uma de carne e outra de 
peixe: o galo de cabidela e o bacalhau cozido. Mas antes disso, como entrada, servem-
se amêijoas e berbigões 
Almoço: No dia seguinte, comem-se os restos do dia anterior e, a par disto, assam-se 
carnes de borrego ou peru. Em algumas zonas, também se come leitão. 
Sobremesas: Às filhoses, rabanadas, sonhos e leite de creme, os algarvios juntam a tarte 
de amêndoa, as empanadilhas (são muito semelhantes às azevias, mas o recheio é, 
geralmente, feito com batata doce – daí também serem chamadas pastéis de batata 
doce), as encharcadas, importadas do Alentejo e o Morgado de Amêndoa. 
 
BEIRA INTERIOR 

Ceia: Da Beira alta à Beira Baixa, o prato preparado para a ceia de Natal é o tradicional 
bacalhau cozido. 
Almoço: Do peixe do dia anterior, passa-se à carne assada que geralmente ou é de 
cabrito ou de peru. 
Sobremesas: Aqui, não podem faltar alguns pratos comuns a outras regiões do país, 
como é o caso do arroz doce, dos sonhos, das rabanadas e do Bolo Rei. Mas a Beira 
Interior é rica em sobremesas tipicamente natalícias. As tigeladas, por exemplo, são um 
doce feito com ovos, farinha, açúcar, leite e canela que é servido em formas de barro. 
As papas de carolo fazem lembrar o arroz doce – e, na verdade, antigamente, há falta 
de arroz, os beirões faziam estas papas com o carolo do milho, uma farinha mais grossa 
e amarela. Por último, mas não menos importante, estão as filhoses que, na Beira 
Interior, se chamam filhoses de joelho. Tradicionalmente, na noite de natal, antes da 
Missa do Galo, as pessoas reuniam-se à volta de fogueiras a moldar a massa com o 
joelho, de forma a ficarem curvadas. Depois, eram fritas ao lume. 
 
BEIRA LITORAL 

Ceia: Aqui, o bacalhau cozido impera, mas também há quem já queira inovar e cozinhe 
o bacalhau de outras formas. Com um protagonismo menor está o polvo cozido. 
Almoço: Come-se carne assada, que pode ir desde o peru, ao lombo ou ao cabrito. 
Sobremesas: Quanto a doces, na Beira Litoral não existem propriamente pratos típicos, 
mas, na região de Aveiro, comem-se os ovos moles. De resto, na mesa de Natal não 
podem faltar as rabanadas, as filhoses, os sonhos, a aletria, os frutos secos e o Bolo Rei. 
 
LISBOA E VALE DO TEJO 

Ceia: A zona de Lisboa e Vale do Tejo caracteriza-se por reunir um conjunto de receitas 
típicas de várias pontos do país, trazidas pelo fluxo migratório do século XX. Na ceia, 
come-se o bacalhau cozido com todos e peru assado. 
Almoço: Serve-se carne assada de cabrito, peru ou borrego. 
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Sobremesas: Aqui, as rabanadas têm o nome de fatias douradas. Comem-se filhoses, 
sonhos, aletria, lampreia de ovos, azevias e, claro, Bolo Rei. 
 
MADEIRA 

Ceia: Por causa da Missa do Galo, os madeirenses comem pratos mais leves na Ceia de 
Natal – ou canja de galinha (feita com arroz), ou sandes de Carne Vinha e Alhos. 
Almoço: No dia seguinte, o almoço já é mais pesado e repete-se um dos pratos do dia 
anterior – a Carne Vinha e Alhos. Mas, desta vez, não é servida no pão. Até se percebe 
a repetição, já que se trata de uma iguaria bastante trabalhosa – a carne precisa de ficar 
pelo menos três dias a marinar num molho de vinho, alho, vinagre e louro. Lá, há 
também quem coma o bacalhau cozido no almoço de Natal. 
Sobremesas: Os madeirenses comem Bolo de Mel, um bolo feito com muitos frutos 
secos, cuja receita não se destina a um só bolo – até porque, geralmente, por se 
conservar durante muito tempo, quando se faz Bolo de Mel, não se faz apenas um, 
fazem-se muitos. Como é um bolo pesado, juntam-se sobremesas mais leves, com fruta 
– salada de fruta, pudim de maracujá, tangerinas, ananás, tomate inglês e, ainda, o 
"fruto delicioso", uma espécie de banana ananás. 
 
MINHO E DOURO LITORAL 

Ceia: Nesta zona do país, o bacalhau cozido é rei na ceia de Natal. Mas não é feito de 
qualquer maneira. As batatas querem-se grandes, para não esfarelarem, e cozem-se 
com a casca, as couves galegas querem-se tronchudas, com troços grandes e o bacalhau 
quer-se grosso. Tudo isto é regado com um fio de azeite que, previamente, foi aquecido 
com rodelas de cebola estalada e cominhos. No final da refeição, não se levanta a mesa, 
para que as alminhas e os anjos possam saciar-se. 
Almoço: Um dos pratos tradicionais não poderia ser mais simples. Cortam-se aos 
bocados os restos das couves, batatas, bacalhau, ovos e cenoura do dia anterior e 
aquecem-se num frigideira com azeite. A isto se chama roupa velha ou farrapo velho. 
Além disso, também é costume comer-se cabrito e peru assado. 
Sobremesas: Na região dizem que a ceia não é ceia se não se beber vinho quente e/ou 
comer as sopas de vinho. O vinho quente tinto é aromatizado ao lume com açúcar/mel 
e canela. As sopas são feitas com bocados de pão ou broa embebidos nesse vinho. 
Quanto a doces, comem-se as rabanadas de vinho, leite (também chamadas fatias 
paridas) ou de mel, que podem ser regadas com calda de açúcar. Também são 
tradicionais os sonhos, as filhoses, o arroz doce, os bolinhos de abóbora-menina e de 
chila e os mexidos (uma mistura de açúcar, pão e frutos secos fervida em água). 
 
TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

Ceia: As principais receitas típicas têm como ingredientes principais o bacalhau e polvo. 
Podem ser cozidos e acompanhados de batatas e couves, mas também se fazem filetes 
de polvo, bolos de bacalhau e bacalhau frito. Para além disso, nalgumas casas come-se 
pescada frita ou congo frito. 
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Almoço: À semelhança do que acontece no Minho e Douro Litoral, come-se a roupa 
velha, feita a partir das sobras do bacalhau cozido com todos do dia anterior. Além disso, 
também são tradicionais pratos de carne assada, geralmente de cabrito, cordeiro, 
borrego ou de peru. 
Sobremesas: A mesa de doces é recheada com leite de creme, arroz doce, rabanadas, 
filhoses, sonhos, pão de ló, farófias (uma sobremesa à base de clara de ovo, regada com 
um molho feito com leite, gema de ovo, açúcar, canela e limão) e o Bolo Rei que, nalguns 
casos, é substituído pelo Bolo Inglês, também com frutos secos. 
(Artigo de Sara Soares – disponível em 
http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2016-12-20-Muito-para-la-do-bacalhau-O-
que-se-come-no-Natal-em-Portugal [última consulta 23/09/2020] ) 
 

  

http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2016-12-20-Muito-para-la-do-bacalhau-O-que-se-come-no-Natal-em-Portugal
http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2016-12-20-Muito-para-la-do-bacalhau-O-que-se-come-no-Natal-em-Portugal
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Apêndice 3 

Por favor, responda a este questionário anónimo sobre as atividades da professora Marlene Pratas da 

aula do dia x 

1. Compreendeu bem o que a professora explicou? 

Sim  

Não  

Se não, porquê (pronúncia, fala baixo, etc.)? _________________________________________________ 

 

2. Sentiu-se à vontade na aula para fazer perguntas à professora e esclarecer dúvidas? 

Sim  

Não  

Se não, porquê? _______________________________________________________________________ 

 

3. Todas as suas dúvidas foram esclarecidas?  

Sim  

Não  

Se não, porquê? _______________________________________________________________________ 

 

4. Compreendeu as instruções dadas pela professora?  

Sim  

Não  

 

5. Considera as atividades úteis para si? 

Sim  

Não  
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6. Sente que aprendeu coisas novas nesta aula? 

Sim  

Não  

 

7. O que foi mais fácil? 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

8. O que foi mais difícil? 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

9. Gostou das atividades? 

Sim  

Não  

 

9.1. Do que é que gostou mais? 

_________________________________________________________________________________ 

 

9.2. Do que é que gostou menos? 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

10. Sugestões e comentários à professora estagiária Marlene Pratas. 

 

____________________________________________________________________________________ 


