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RESUMO  
 
 

O desenvolvimento da competência comunicativa intercultural no âmbito da Didática de 

uma Língua Estrangeira assume uma importância crucial hoje em dia, indo ao encontro 

das exigências de uma sociedade global marcada por frequentes trocas interculturais. O 

desafio que se coloca ao professor de LE na preparação de aprendentes capazes de 

interagir de uma forma linguística e culturalmente adequada e eficaz em variados 

contextos socioculturais motivou-nos a investigar o conceito de interculturalidade e de 

cultura, os modelos e estratégias de comunicação intercultural para analisar a influência 

das representações culturais dos aprendentes na (des)construção de estereótipos e as 

representações dos docentes na ótica da aplicação prática desta pedagogia intercultural 

no contexto real de sala de aula.  

Partindo destas premissas, o trabalho apresentado desdobra-se em duas partes 

principais. Na primeira parte, constituída pelos três primeiros capítulos, apresentamos 

um enquadramento teórico sobre a evolução da CCI, a relação de língua-cultura, a 

competência sociocultural, os modelos comunicativos interculturais, as estratégias de 

comunicação/(re)mediação cultural, o papel do humor, das representações, dos 

estereótipos e da linguagem não-verbal. A partir da leitura dos programas de PLE 

adotados na FLUP, foram delineadas atividades para os níveis de aprendizagem de 

acordo com o QECR (Conselho da Europa, 2001), focalizadas nestes aspetos 

socioculturais, e foram propostas fichas de auto-regulação do desenvolvimento da 

competência comunicativa intercultural na ótica do aprendente e do docente de LE.  

A segunda parte, dedicada à metodologia de investigação e constituída pelo quarto e 

quinto capítulos, desdobra-se numa pesquisa quantitativa e qualitativa referente ao 

levantamento de representações culturais dos aprendentes sobre a cultura portuguesa e 

das práticas interculturais por parte dos respetivos professores. A partir da triangulação 

dos dados obtidos com o referencial teórico, foi possível concluir que a reflexão sobre 

comportamentos culturalmente induzidos não desempenha ainda um papel cimeiro na 

conceção de ensino por parte dos professores inquiridos, o que se verifica também nas 

representações culturais dos próprios aprendentes.  

Esta tese visa, assim:  
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i) refletir sobre o conceito de competência comunicativa intercultural e a relevância da 

sua implementação no ensino de uma língua estrangeira no âmbito das exigências da 

sociedade globalizada atual;  

ii) fazer o levantamento das representações dos aprendentes de PLE sobre a cultura 

portuguesa;  

iii) fazer o levantamento das estratégias comunicativas interculturais mais usadas pelos 

referidos aprendentes no processo de mediação intercultural;  

iv) conhecer as crenças dos professores de PLE em relação ao ensino-aprendizagem da 

cultura;  

v) averiguar os recursos usados pelos referidos professores ao serviço do 

desenvolvimento da competência comunicativa intercultural na aula de LE;  

vi) investigar formas de promover a competência comunicativa intercultural na aula de 

PLE (conhecimentos, capacidades e atitudes) que levem ao desenvolvimento da 

consciência intercultural dos aprendentes, ao entendimento de Si próprio e do Outro;  

vii) equacionar o papel do professor na gestão da diversidade cultural e linguística 

presente na aula de PLE na promoção de atitudes pautadas pela abertura, empatia e 

cooperação por parte dos aprendentes;  

viii) propor linhas orientadoras e atividades conducentes a um conhecimento mais 

aprofundado de Si e do Outro na gestão de mal-entendidos e desconstrução de 

preconceitos e visões estereotipadas na aula de PLE.  

Em suma, neste trabalho partiremos da reflexão sobre o que se entende por 

aprendizagem de uma LE nos dias de hoje no âmbito de um mundo globalizado pautado 

por uma crescente mobilidade e interação real e/ou virtual dos seus cidadãos; 

apresentaremos a evolução do conceito de CCI no ensino-aprendizagem de uma LE; 

discutiremos a relação de língua e cultura na aula de LE; descreveremos modelos de 

comunicação intercultural passíveis de serem aplicados ao ensino-aprendizagem de LE 

e tentaremos compreender alguns dos fatores que intervêm na aula de LE, ao serviço do 

desenvolvimento da CCI. Após a realização de uma leitura dos programas de PLE em 

vigor no período em que decorreu este trabalho de investigação, equacionaremos o 

papel do professor como gestor desta diversidade e mediador do encontro intercultural 

no contexto de sala de aula e, na ótica do desenvolvimento da CCI, apresentaremos 

propostas didáticas que julgamos adequadas para o cumprimento deste objetivo, ou seja, 
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que são facilitadoras do estabelecimento de um diálogo mais profícuo com o Outro, 

pautado pelo respeito mútuo, abertura e empatia.  

No âmbito do estudo de caso, explicitaremos os resultados obtidos a partir do 

levantamento de representações culturais dos aprendentes e crenças dos professores 

relativamente ao desenvolvimento da CCI na ânsia de obter cruzamentos de dados que 

as justifiquem.  

Nas conclusões gerais, recapitularemos as ilações que nos foi possível extrair com a 

realização deste trabalho de investigação, e apresentaremos pistas para investigações 

futuras.  
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ABSTRACT 
 

The development of intercultural communicative competence within Foreign Language 

Didactics is of crucial importance nowadays, meeting the demands of a global society 

defined by frequent intercultural exchanges. The challenge set to the foreign language 

teacher in preparing learners to interact in an appropriate and effective manner 

(linguistically and culturally) in diverse sociocultural contexts has motivated us to 

deepen the concept of interculturality, to evaluate the influence of the learners and 

teachers’ representations, to deconstruct stereotypes and to investigate the practical 

implementation of intercultural education in the classroom.  

On this assumption, the work presented unfolds in two main parts. The first part, 

consisting of the first three chapters, provides a theoretical framework on the 

development of intercultural communicative competence, the relationship between 

language and culture, an analysis on intercultural communication models and strategies, 

among other aspects, which are essential to evaluate the program guidelines in current 

use by the Faculty of Arts of the University of Porto. 

From the analysis of these programs, we outlined activities to various learning levels, 

according to the CEFR (Council of Europe, 2001), focused on these sociocultural 

aspects and self-regulation sheets regarding the development of intercultural 

communicative competence in the learner’s and the teacher’s perspective. The second 

part, devoted to research methodology, comprises of the fourth and fifth chapters and 

unfolds a qualitative and quantitative survey concerning the research the learners’s 

cultural representations of foreign learners about the Portuguese culture and 

intercultural practices by their respective teachers. From the triangulation of data 

obtained from the theoretical framework, we concluded that the reflection of culturally 

induced behaviours still doesn’t play a leading role in the surveyed teachers’ 

conceptions towards lesson planning and production of didactic materials, which can 

also be verified in the representation of learners.  

This thesis thus aims to:  

i) reflect on the concept of intercultural communicative competence and the relevance 

of its implementation in teaching a foreign language under the demands of today’s 

global society;  

ii) survey the representations of PFL learners regarding the portuguese culture;  
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iii) conduct a survey on intercultural communicative strategies most used by those 

learners in the intercultural mediation process;  

iv) understand the teachers’ beliefs in relation to teaching and learning culture;  

v) determine the resources used by these teachers in order to develop CCI in the foreign 

language class;  

vi) investigate ways to promote ICC in the PFL class (knowledge, skills and attitudes) 

leading to the development of learners’ intercultural awareness, the understanding of 

Oneself and the Other;  

vii) address the role of the teacher in managing the cultural and linguistic diversity 

within the PFL class aiming to promote learners’s attitudes guided by openness, 

empathy and cooperation;  

viii) propose guidelines and activities leading to a greater understanding of the Self and 

and the Other in preventing and/or deconstructing prejudices and stereotypes in the PFL 

classroom.  

In short, we set off from the reflection about what involves learning a foreign language 

nowadays in a globalized world characterized by a growing mobility and the interaction 

of its citizens, whether face-to-face and/or via computer-mediated communication; we 

present the evolution of the concept of intercultural communicative competence within 

the process of teaching and learning a foreign language; we describe intercultural 

communication models which can be applied to the teaching and learning process and 

we try to understand some of the factors involved in the development of intercultural 

communicative competence. After conducting an analysis of the programs in use during 

this research period, we reflect on the teacher’s role as manager of diversity and 

intercultural mediator in order to present didactic materials which we deem appropriate 

to achieve this goal, namely to establish a more fruitful dialogue with the Other, based 

on mutual respect, openness and empathy. Within the case study, we account the results 

obtained from the survey of cultural representations of learners and teachers’ beliefs 

regarding the development of intercultural communicative competence aiming to obtain 

valid cross data that may corroborate them.  

In the general conclusions, we review the findings that were possible to extract with the 

completion of this research, revealing also clues for future research.  
 

Keywords: PFL; Culture; Intercultural Communicative Competence; Representations; 

Stereotypes; Intercultural Communicative Strategies. 
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RESUMÉ  
 
 
 

 

Le développement de la compétence communicative interculturelle dans le domaine de 

l'enseignement d'une langue étrangère est d'une importance cruciale aujourd'hui, 

répondant aux exigences d'une société globale marquée par des fréquents échanges 

culturels. Le défi pour l'enseignant de préparer les apprenants de sorte qu’ils puissent 

interagir de manière linguistique et culturellement appropriée et efficace dans divers 

contextes socioculturels nous a motivés à approfondir le concept d'interculturalité. 

De même nous a motivés a exploiter l'influence de représentations des apprenants et de 

leurs enseignants dans la (de)construction de stéréotypes et de cette mise en œuvre 

pratique de l'éducation interculturelle dans le contexte de la classe. 

Dans cette hypothèse, le travail présenté se déroule en deux parties principales. La 

première partie, constituée par les trois premiers chapitres, on présente un cadre 

théorique sur le développement de la compétence communicative interculturelle, la 

relation de la langue et la culture, les modèles de communication interculturels, les 

stratégies de communication/(re) médiation culturelle, le rôle de l’humour, des 

représentations, des stéréotypes et de la langage non verbal. 

À partir de l’analyse des programmes en vigueur dans la Faculté de Lettres de 

l’Université de Porto, ont été créées activités pour les niveaux d’apprentissage selon le 

Cadre Européen Commun de Référence des langues (Conseil de l’Europe, 2001), 

centrées  dans ces aspects socioculturels et on a proposé des fiches d’autorégulation du 

développement de la CCI dans la perspective de l’apprenant et le enseignant de langue 

étrangère 

La deuxième partie, consacrée à méthodologie d’investigation et constituée par le 

quatrième et cinquième chapitres, se déroule dans une recherche quantitative et 

qualitative relatif à la collecte de données sur représentations culturelles des apprenants 

sur la culture portugaise et sur les pratiques pédagogiques interculturelles par les 

professeurs respectives. À partir de la triangulation des données obtenus avec la 

référentielle théorique, il a été possible de conclure que la réflexion sur comportements 

culturellement induits ne joue pas encore un rôle de premier plan dans la conception 

d’enseignement par les enseignants enquêtés, qui peut être vu dans les représentations 

culturelles des apprenants.  
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Cette thèse vise donc:  

i) réfléchir sur la notion de compétence en communication interculturelle et la 

pertinence de sa mise en œuvre dans l'enseignement d'une langue étrangère dans le 

cadre des exigences de la société mondiale d'aujourd'hui; 

ii) connaître les représentations des apprenants de PLE sur la culture; 

iii) mener une enquête sur les stratégies de communication interculturelle plus utilisés 

par les apprenants dans le processus de médiation interculturelle; 

iv) comprendre les croyances de PLE des enseignants par rapport à l'enseignement-

apprentissage de la culture; 

v) déterminer les ressources utilisées par ces enseignants pour le développement de la 

compétence communicative interculturelle dans la classe de PLE ; 

vi) étudier les moyens de promouvoir la compétence communicative interculturelle dans 

la classe de PLE (connaissances, habiletés et attitudes) conduisant au développement de 

la conscience interculturelle des apprenants, la compréhension de Soi et de l'Autre ; 

vii) tenir compte du rôle de l'enseignant dans la gestion de la diversité culturelle et 

linguistique présente en la classe de PLE dans la promotion des attitudes guidées par 

l'ouverture, l'empathie et la coopération; 

viii) proposer des lignes directrices et activités pratiques menant à une meilleure 

compréhension de Soi et de l’Autre dans la gestion de malentendus et de déconstruction 

des préjugés et des stéréotypes dans la classe de PLE. 

En bref, dans ce travail nous débuterons avec la réflexion sur ce qu’on entend par 

l’apprentissage d’une langue étrangère aujourd’hui dans un monde globalisé  marqué 

par la mobilité croissante et interaction réelle et/ou virtuelle de ses citoyens ; nous 

présenterons la évolution  du concept de CCI dans le processus de enseignement-

apprentissage d’une langue étrangère ; nous décrirons modèles de communication 

interculturelle sujets à application de ce processus et nous essaierons de comprendre 

certains facteurs impliqués dans la classe de LE pour développer la CCI. Après 

l’analyse des programmes en usage dans le période de cette investigation, nous 

envisagerons le rôle de l’enseignant comme gestionnaire de la diversité culturelle et 

médiateur de la rencontre interculturelle dans le contexte réal de classe de LE. Ainsi, 

nous présenterons des propositions didactiques que nous considérons appropriées pour 

atteindre cet objectif, c'est-à-dire, que facilitent l’établissement d’un dialogue 
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constructif et fructueux avec l’Autre, fondé sur le respect mutuel, l’ouverture et 

l’empathie.  

Dans l’étude de cas, nous expliciterons les résultats obtenus à partir de l’enquête de 

représentations culturelles des apprenants et les croyances des enseignants relativement 

au développement de la CCI visant à obtenir croisements de données qui peuvent les 

justifier.  

Dans les conclusions générales, nous récapitulerons les conclusions que nous avons pu 

extraire avec la réalisation de ce travail d’investigation et nous présenterons indices 

pour recherches futures.    

 

Mots-clés: PLE ; Culture ; Compétence communicative interculturelle; Représentations; 

stéréotypes ; Stratégies de communicative interculturelle. 
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We have inherited a big house, a great "world house" in 
which we have to live together - black and white, 
Easterners and Westerners, Gentiles and Jews, Catholics 
and Protestants, Moslem and Hindu, a family unduly 
separated in ideas, culture, and interests who, because we 
can never again live without each other, must learn, 
somehow, in this one big world, to live with each other. 
 
 

Martin Luther King, The Quest for Peace and Justice 
(1964)  

 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

 
 

 A citação de abertura da autoria de Martin Luther King (1964), colocada em 

epígrafe, dá conta da necessidade de aprender a saber conviver com indivíduos de 

múltiplas culturas com ideais, valores e interesses diferentes. Os contextos escolar e 

académico são espaços por excelência onde esta aprendizagem deve ser efetivada no 

sentido de preparar indivíduos capazes de interagir adequada e eficazmente a uma 

escala global, não só em termos linguísticos, mas também culturais. Por outras palavras, 

urge repensar e cultivar a educação em línguas como o veículo por excelência para a 

formação do aprendente como cidadão e como pessoa.  

Após alguns anos de experiência como professora de português como língua 

estrangeira1 maioritariamente em contexto exolingue2 (Porquier, 1984), ou seja, entre 

1 Julgamos pertinente relembrar os conceitos de PLE, PL2 e PLNM.  
O conceito de PLNM é o mais abrangente por incluir no seu seio quer a língua estrangeira, quer a língua 
segunda (Osório, 2008). Português Língua Estrangeira, designado pela sigla PLE, refere-se à 
aprendizagem da língua portuguesa por parte de cidadãos estrangeiros em condições formais, entenda-se 
numa escola ou universidade (Osório, 2008).  
Se um falante de uma determinada língua materna (LM) cresce num país onde se fala oficialmente outra 
língua, essa língua tornar-se-á a sua segunda língua (L2) por ser língua de escolarização e de socialização 
(Ançã, 1999). Por outro lado, para Grosso et al. (2011: p. 4) "há, no entanto, alguns autores que 
consideram que é Língua Segunda desde que os aprendentes estejam em imersão linguística, num 
contexto em contacto com os falantes nativos da língua que aprendem", como é o caso dos aprendentes 
estrangeiros que estudam em Portugal e estão expostos diariamente à língua e cultura portuguesas. Byram 
(2008: p. 15) reforça a mesma ideia, afirmando que "exposure to a foreign language outside the classroom 
leads to higher achievement than when a foreign language is a school-based subject." 
Apesar de concordarmos com a designação de L2 como língua de socialização secundária, ainda que 
temporária, usaremos no decurso deste trabalho a sigla PLE, uma vez que essa é a designação usada pela 
FLUP.  
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indivíduos que não partilham a mesma língua materna, senti necessidade de investigar 

mais a fundo a temática da interculturalidade aplicada ao ensino comunicativo de uma 

língua estrangeira, nomeadamente, o português3, como forma de tirar o melhor proveito 

do capital cultural de cada aprendente patente na diversidade cultural que caracteriza as 

turmas de PLE na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) para o ensino-

aprendizagem da língua-alvo, uma vez que, como nos diz Sercu (2002), a educação em 

línguas deve ser sempre intercultural4.  

O mundo atual exige a aprendizagem de mais do que uma língua para fazer face a uma 

maior mobilidade/internacionalização dos cidadãos. No entanto, esse domínio a nível 

linguístico não promove, por si só, o conhecimento do modo mais adequado para 

interagir com o Outro em contextos socioculturais, despoletando espontaneamente uma 

maior abertura cultural e convívio harmonioso entre ambos (Afonso, 1996). Desta 

forma, a pedagogia para a interculturalidade na sala de aula deve ser realizada de forma 

explícita, articulada com a competência comunicativa e as dimensões que engloba, 

nomeadamente, a competência gramatical (vocabulário, morfologia, sintaxe, fonética e 

ortografia, etc.), discursiva e estratégica, utilizadas para elaborar e organizar o discurso 

e, finalmente, sociocultural, visando a compreensão das manifestações de falantes em 

diversos contextos culturais e situacionais (Afonso, 1996).  

A interculturalidade implica, assim, cooperação, partilha e transformação. Com efeito, a 

bagagem cultural que cada indivíduo traz para a sala de aula está sujeita a 

transformações mediante o confronto com o capital cultural de outros aprendentes, na 

medida em que toma consciência de que a sua cultura não é a única referência e que ele 

próprio se assume como o Outro relativamente aos indivíduos com quem interage.  

A aprendizagem de línguas estrangeiras deve ser perspetivada como um investimento 

feito no âmbito da promoção do capital cultural de cada indivíduo, na medida em que o 

domínio de línguas estrangeiras pode fomentar uma maior mobilidade e 

empregabilidade internacional. Nesse contexto, a aprendizagem de uma língua 

estrangeira desempenhará um papel influente, tornando o indivíduo mais recetivo às 

diferenças culturais e conduzindo, assim, ao exercício de uma cidadania mais 

2 (...) communication exolingue (...) celle qui s' établit entre individus ne disposant pas d' une L1 
commune (...) par opposition à la communication "endolingue" entre individus de même  langue 
maternelle (Porquier, 1984: p. 17) 
3 Doravante designado por PLE 
4 “All language education should always also be intercultural education” (2002: p. 72)  
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democrática fruto desse convívio com a diversidade. Este aspeto é corroborado por 

Moreira (2003: p. 65) ao perspetivar o “ensino das línguas e culturas (as nossas e as dos 

outros) como suporte para uma participação activa dos cidadãos na construção de uma 

comunidade pluricultural e plurilingue, onde a diversidade possa co-existir com a 

internacionalização.” Em função desta questão, atualmente, o ensino de línguas 

estrangeiras implica uma vertente formativa que ultrapassa a aquisição da competência 

comunicativa, detendo-se na prosessecução de objetivos como o desenvolvimento de 

uma componente atitudinal mais positiva e recetiva em termos de empatia e respeito 

perante a diversidade, pressupondo um enriquecimento tanto do Eu como do Outro 

(Paricio Tato, 2011).  

 A diversidade linguística e cultural dos alunos que frequentam os cursos anuais e 

intensivos da FLUP motivou, desta forma, a realização da presente tese de 

Doutoramento na mesma instituição no sentido de investigar formas de tirar proveito 

dessa multiplicidade para o desenvolvimento da competência comunicativa dos 

aprendentes que os possibilite interagir com sucesso num mundo multicultural através 

da educação para uma cidadania global, isto é,  
 

the need to transcend a diversity that is divisive and find one that draws people 
together, impl[ying] that, instead of being closed in on themselves and in conflict 
with one another, cultures are able to rise above themselves, engage in 
communication and exchange and set aside hostility and confrontation. (Council of 
Europe, 2008, p: 18).  

 

Atualmente, o objetivo de aprender uma língua estrangeira é comunicar e interagir com 

falantes estrangeiros mas a obtenção de fluência não está necessariamente associada ao 

domínio apenas do código linguístico. Na aula de língua estrangeira, os aprendentes 

devem estar providos de ferramentas que lhes permitam desenvolver comportamentos e 

atitudes adequados às situações de interação cultural com pessoas de diferentes 

proveniências linguísticas e culturais e uma compreensão mais aprofundada da 

diversidade cultural que promova uma atitude mais flexível e permeável ao contexto na 

aceitação das diferenças, a prevenção dos estereótipos, a resolução de mal-entendidos 

ou conflitos e levem ao desenvolvimento da sua consciência intercultural, sem perderem 

as suas próprias identidades culturais.  
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As exigências da comunicação globalizada do século XXI devem refletir-se nos 

objetivos gerais a desenvolver no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, 

nomeadamente em termos de:  

- atitudes de curiosidade e respeito;  

- conhecimento de Si e do Outro;  

- capacidades de cooperação, negociação e gestão de conflitos.  

É neste sentido que Belmonte (2003: p. 5 - 6) nos diz que  

 
en el ámbito académico y partiendo de la realidad del aula de [E]LE como espacio 
multicultural privilegiado, para ser conscientes de las divergencias y de las 
convergencias culturales que obstaculizan o facilitan el acercamiento, la toma de 
conciencia y la aceptación de otros modos de ver el mundo, debemos prestar especial 
atención a tres dimensiones: «creencias y actitudes, conocimientos y destrezas». En 
relación a la primera, para desarrollar una actitud positiva hacia el multiculturalismo 
debe trabajarse de manera crítica sobre el concepto de cultura y sobre las ideas 
acerca de los prejuicios, la discriminación, el etnocentrismo y los estereotipos. La 
segunda dimensión - «los conocimientos» - está vinculada con la capacidad para 
conocer nuestra propia perspectiva del mundo, para reconocer nuestra identidad 
cultural, aunque ésta no séa siempre unitaria ni estable. La última de las dimensiones 
- «las destrezas» - tiene que ver con las capacidades específicas, las técnicas de 
intervención y las estrategias que se necesitan para trabajar con grupos de distintas 
culturas, para poder establecer un diálogo crítico y autocrítico. 

 
 
 

Aqui se reforça precisamente a linha de investigação do trabalho que nos propomos 

realizar, tentando articular o enquadramento teórico subjacente à competência 

comunicativa intercultural (CCI) com a nossa experiência de ensino-aprendizagem, a 

interpretação que fazemos da sua aplicação didática em contexto de sala de aula 

derivada da análise de conteúdos programáticos, cruzada com o levantamento das 

representações culturais dos aprendentes e das representações sobre o desenvolvimento 

da CCI numa perspetiva pedagógica.  

No que diz respeito à fundamentação teórica, a presente tese teve por base uma 

bibliografia que reúne publicações de autores nacionais mas também estrangeiros.  

Iniciaremos, deste modo, o nosso trabalho com a necessidade de repensar a educação 

em línguas como um processo de interação dinâmico, para o qual devem convergir os 

quatros pilares da educação (Delors et al., 1996), orientado para a promoção de um 

falante intercultural no âmbito de uma cidadania ativa, responsável, interventiva e 

transformadora. No contexto de sala de aula, implica desenvolver uma prática 
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alicerçada nos princípios democráticos do respeito pela paz, pela liberdade, pelos 

direitos humanos, pela pluralidade mas também pelas especificidades de cada um, pela 

cooperação e empatia e pelo combate à discriminação preconceituosa através do 

domínio de estratégias negociativas e de resolução construtiva de conflito, seguindo as 

orientações do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001), entre 

outros documentos de referência.  

Tanto o Conselho da Europa como a Comissão Europeia (2001: p.15) preconizam a 

importância do plurilinguismo e o reconhecimento da diversidade e equidade linguística 

na aproximação do Eu ao Outro, na construção da cidadania democrática e na formação 

da coesão social, afirmando que  
 

a aprendizagem intercultural interessa-se pela diversidade e pela diferença, pelo 
pluralismo, pela complexidade e pelas questões em aberto e, por fim, pela reflexão e 
pela mudança. A aprendizagem intercultural diz respeito à formação e à alteração da 
identidade pessoal, à percepção das mudanças de significado, na aceitação das 
tensões e das contradições. A aprendizagem intercultural está essencialmente 
baseada na diferença, na diversidade de contextos de vida e no relativismo cultural. 
A aprendizagem intercultural diz respeito à democracia e à cidadania, implica a 
tomada de posição contra a opressão, a exclusão e os seus mecanismos de suporte. 

 
 

No âmbito desta temática, entre muitos outros, iremos dar um especial destaque a 

autores como Michael Byram (1997), Claire Kramsch (1993, 2001), Milton Bennett 

(1993) e Darla Deardorff (2009). O fio condutor partilhado por estes autores revela-nos 

que, no panorama atual da didática das línguas estrangeiras, se passou de uma 

abordagem comunicativa para uma pedagogia explicitamente intercultural, deixando a 

interculturalidade de ser trabalhada em segundo plano, como meio complemento da 

compoenente linguística.  

Baseada nestas linhas orientadoras, foi nosso propósito empreender um trabalho de 

investigação que pudesse responder às seguintes questões:  

- Como definir competência comunicativa intercultural?  

- De que forma é que a abordagem intercultural se reflete na competência comunicativa 

dos aprendentes?   

- Quais são as estratégias comunicativas interculturais mais usadas pelos aprendentes de 

PLE dos cursos anuais e intensivos da FLUP? 
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- De que forma é que as referidas estratégias se correlacionam com fatores de ordem 

individual dos aprendentes e da prática letiva dos docentes?  

- Quais são os princípios orientadores para desenvolver materiais e atividades 

promotores do desenvolvimento da competência comunicativa intercultural?  

 
 

Ao pretender dar resposta a estas questões e através do fornecimento de um 

enquadramento teórico aplicado ao PLE, os objetivos deste trabalho de investigação 

são:  
 

• Refletir sobre o conceito de competência comunicativa intercultural e a 

relevância da sua implementação no ensino de uma língua estrangeira no âmbito das 

exigências da sociedade globalizada atual;  

• Fazer o levantamento das representações dos aprendentes de PLE sobre a cultura 

portuguesa;  

• Fazer o levantamento das estratégias comunicativas interculturais mais usadas 

pelos referidos aprendentes no processo de mediação intercultural;  

• Conhecer as crenças dos professores de PLE em relação ao ensino-aprendizagem 

da cultura;  

• Averiguar os recursos usados pelos referidos professores ao serviço do 

desenvolvimento da competência comunicativa intercultural na aula de língua 

estrangeira;  

• Investigar formas de promover a competência comunicativa intercultural na aula 

de PLE (conhecimentos, capacidades e atitudes) que levem ao desenvolvimento da 

consciência intercultural dos aprendentes, ao entendimento de si próprio e do Outro;  

• Equacionar o papel do professor na gestão da diversidade cultural e linguística 

presente na aula de PLE na promoção de atitudes pautadas pela abertura, empatia e 

cooperação por parte dos aprendentes;  

• Propor linhas orientadoras e atividades conducentes a um conhecimento mais 

aprofundado de Si e do Outro na gestão de mal-entendidos e desconstrução de 

preconceitos e visões estereotipadas na aula de PLE.  
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O estudo que aqui se apresenta é formado por duas partes principais. Na primeira parte, 

procede-se a uma reflexão sobre a aprendizagem de uma LE no panorama atual e ao 

desenvolvimento da competência comunicativa intercultural na ótica do professor e do 

aprendente de LE; a segunda parte trata da metodologia de investigação.  

No âmbito da primeira parte, o primeiro capítulo irá debruçar-se sobre a importância da 

educação intercultural no panorama da sociedade atual globalizada e em constante 

mudança. Sujeita ela própria a uma evolução ao longo dos tempos, é discutida a 

evolução da noção de competência comunicativa à inclusão da abordagem intercultural 

e da perspetiva acional e as componentes da competência sócio e intercultural. Aplicada 

à aprendizagem de línguas estrangeiras, esta assume-se como uma mais-valia 

preconizada pelo QECR (Conselho da Europa, 2001) nos conceitos de competência 

plurilingue, pluricultural e intercultural. Também definiremos o conceito de cultura, 

apresentaremos a alegoria do modelo do icebergue, bem como as dimensões inerentes 

ao ensino da cultura (Hofstede, 2005). Será, ainda, explorado o binómio língua-cultura e 

apresentaremos possíveis formas da sua abordagem na aula de LE e, ainda, a conversão 

dos capitais culturais dos aprendentes em interculturais.  

Com vista à prossecução deste último objetivo, serão apresentados e descritos alguns 

modelos de comunicação intercultural com enfoque em autores como Byram (1997) e 

Deardorff (2006, 2009) e daremos a conhecer a escala de sensibilidade cultural 

etnocêntrica e etnorelativa de Bennett (1993). Neste contexto, os modelos são 

aplicações teóricas orientadas para a resolução de uma problemática com uma 

configuração esquemática e simplificada de representar as variadas formas de 

perspetivar o processo de comunicação intercultural (Bélisle, 2007), no sentido de 

direcionar o processo de ensino-aprendizagem para um enriquecimento cultural 

derivado da co-partilha de vivências, de um reconhecimento da diversidade e respeito 

mútuo e uma reflexão aprofundada sobre atitudes, valores e comportamentos e a sua 

influência na relação com o Outro. Apesar de não existir um modelo “ideal”, 

consideramos que os modelos apresentados no decurso deste trabalho respeitam os 

critérios enunciados, para além do seu caráter transversal na reprodução em outros 

contextos.  

No capítulo 2 serão igualmente debatidos os princípios norteadores e as dimensões que 

enformam a didática da comunicação intercultural na aula de língua estrangeira, com 

enfoque na sua dimensão metodológica, desde a descrição do ciclo de instrução 
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comunicativo-intercultural, bem como as ferramentas adjacentes ao serviço do 

desenvolvimento da referida competência, nomeadamente as estratégias de 

(re)mediação cultural com especial relevo para a questão da empatia, do humor, os 

próprios estereótipos como desmistificação de si mesmos e da linguagem não-verbal. 

Compreendidos pelo Eu e pelo Outro, podem ser promotores da aproximação de ambos 

mas também podem levar à criação de um fosso cultural que dê azo a incidentes 

culturais críticos ou conflitos.  

Pertencente ainda à primeira parte, o capítulo 3 dedicar-se-á à análise dos programas 

adotados no período da investigação pela FLUP no âmbito do ensino de Português para 

estrangeiros à luz do desenvolvimento da competência comunicativa intercultural. 

Assim, mediante o nosso entendimento sobre as orientações programáticas e o 

enquadramento teórico previamente fornecido, apresentaremos fichas de auto-reflexão 

intercultural na ótica do professor e do aprendente, bem como vinte propostas didáticas 

ao serviço da promoção da competência comunicativa intercultural, como exemplos 

práticos da sua exequibilidade na aula de PLE.  

Na segunda parte, será apresentada a metodologia do nosso estudo de caso conduzido 

no ano letivo de 2011/2012, ancorado numa metodologia quantitativa no âmbito do 

inquérito por questionário aos aprendentes de PLE da FLUP, como qualitativa na 

realização das entrevistas semiestruturadas aos respetivos professores de PLE da mesma 

instituição. A experiência que relatamos neste estudo de caso baseia-se no levantamento 

de representações culturais dos aprendentes de PLE e de práticas pedagógicas 

interculturais dos docentes da mesma disciplina como verificação do desenvolvimento 

da competência comunicativa intercultural numa perspetiva humanista com eventuais 

repercussões nas representações enunciadas pelos referidos aprendentes.  

No capítulo 4, após a enunciação dos objetivos gerais a atingir com o estudo de caso, 

das diversas fases do processo e da  descrição do referencial teórico que o sustenta, 

refletindo sobre a tipologia de questões usadas no inquérito por questionário, 

procederemos à apresentação dos dados por meio de uma análise uni e bivariada. O 

estudo de caso realizado no âmbito deste trabalho de investigação obedeceu ao 

cumprimento de várias etapas, nomeadamente, a colocação de uma questão de partida, 

os objetivos a atingir a partir da formulação dessa questão, a realização do inquérito aos 

estudantes de PLE da FLUP do ano letivo 2011/2012 e o guião de entrevista aos 
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professores da respetiva área de docência do mesmo ano letivo na mesma instituição, a 

recolha de dados e a sua análise, de onde pudemos extrair algumas conclusões.  

Igualmente dedicado à metodologia de investigação, o capítulo 5 concentra-se no 

âmbito das representações dos professores de PLE através do inquérito por entrevista. 

Após refletirmos sobre as vantagens e desvantagens da entrevista e a sua tipologia, 

confrontaremos os objetivos a atingir com o guião usado com os professores 

entrevistados e exemplificaremos algumas das técnicas utilizadas mediante respostas 

dadas pelos entrevistados. No presente capítulo, correlacionam-se e interpretam-se os 

dados previamente apresentados.  

Nas conclusões gerais, recordaremos as ilações gerais que nos foi possível extrair, a 

partir dos objetivos iniciais previamente traçados.  

Em suma, gostaríamos de demonstrar com este trabalho que ensinar uma língua 

estrangeira é estimular a curiosidade do aprendente em saber mais, dando-lhe a 

possibilidade de ver o mundo de outra forma, de reconhecer e conviver com a 

diversidade, de a respeitar e de se tornar uma pessoa mais rica, fruto desse diálogo com 

o Outro.  
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PARTE I: Aprender línguas estrangeiras no panorama atual 

 

Those who know nothing of foreign languages 
know nothing of their own. 

Johann Wolfgang von Goethe (1821)  
 
 
 

 

Capítulo 1: Enquadramento teórico  

 

 

 No mundo de hoje, exige-se à aprendizagem de línguas estrangeiras a formação 

de um aprendente linguística e culturalmente competente que seja capaz de interagir 

adequadamente em diversos contextos socioculturais. A imitação do modelo do falante 

nativo foi ultrapassada para dar lugar a um falante intercultural que vive e interage num 

mundo internacional à escala global. Perspetivando a sala de aula de língua estrangeira 

como um microcosmos do mundo atual, cabe ao professor de línguas, no âmbito de uma 

educação intercultural, dotar os aprendentes com as ferramentas que lhes permitam o 

exercício de uma cidadania respeitadora e interventiva que transcenda a mera 

transmissão de conteúdos mais visíveis da cultura (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: “Scaffolding” da educação intercultural no ensino das línguas estrangeiras  
Fonte: Costa Aguiar (2010, p. 136)  
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Como podemos verificar, a construção de uma cidadania ativa, interventiva e 

democrática na sociedade constitui o plano mais elevado do processo gradual que 

constitui a educação intercultural, desdobrando-se em outros patamares. Apesar de o 

tratamento das questões episódicas e aditivas contribuir para a promoção da educação e 

comunicação intercultural, atualmente a pedagogia intercultural dá mais enfoque às 

questões de ordem  transformativa e interventiva. O conceito de escalonamento ou 

“scaffolding” deriva da Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky (1978), uma 

teoria alicerçada no construtivismo social que encara a aprendizagem como um 

processo de interação dinâmico. Para este autor, há uma relação direta entre a 

aprendizagem e o desenvolvimento do aprendente através da interação com 

interlocutores mais capazes, o que se torna relevante, na medida em que, nas palavras de 

Georgiou (2009: p. 2), “learning a new language is taking risks by placing oneself ‘in a 

position of uncommon subordination and powerlessness’. It entails sounding less 

intelligent than in one’s mother tongue, and learning new socialization patterns of 

another culture at the risk of acting the ‘wrong’ way.” 

A propósito da aprendizagem de línguas no contexto atual, Bélisle (2007: p.1) refere 

que “no contexto atual de uma sociedade globalizada, digital e multicultural pautada 

pela constante mobilidade, o domínio de várias línguas estrangeiras é um requisito e 

uma mais-valia em termos profissionais mas também pessoais.” É indiscutível que, no 

século XXI, a aprendizagem de línguas estrangeiras constitui uma necessidade que vai 

ao encontro das exigências de um mundo globalizado, no qual o aprendente deve estar 

preparado para usar a língua em diferentes situações de comunicação oral e escrita 

como promoção de capital cultural, tendo consciência da importância do papel da 

interculturalidade na interação em língua estrangeira com falantes de diversas 

proveniências e línguas maternas. A este propósito, Michael Byram (2008) considera 

que a educação intercultural para as línguas oferece muito potencial, uma vez que esta 

vertente interventiva pode complementar paralelamente uma educação política na ótica 

de uma cidadania intercultural. Como nos diz Branco (2011: pp.48-49),  

 

esse potencial reside, segundo o mesmo autor, no facto de as línguas providenciarem 
a competência linguística necessária para travar conhecimento com pessoas de outros 
países e línguas num processo democrático, mas também a capacidade para uma 
consciência crítica cultural, introduzindo uma perspectiva de mediação e negociação. 
A partir daqui facilmente se caminha para a promoção de uma educação para a 
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cidadania intercultural que facilita experiências de cidadania intercultural que 
acontecem quando pessoas de diferentes grupos sociais e culturais se envolvem em 
actividades políticas e/ou sociais. 

 
 

Por educação política, de acordo com Alred (2006), entende-se que envolve a 

cooperação com Outro, de forma a atingir um fim mutuamente acordado.  

A promoção de cidadãos plenos, ativos e responsáveis mediante a aprendizagem de 

línguas estrangeiras é reconhecer que a educação intercultural se baseia nos princípios 

democráticos do respeito pela paz, pela liberdade, pelos direitos humanos, pela 

pluralidade mas também pelas especificidades de cada um, pela cooperação e empatia e 

pelo combate à discriminação preconceituosa através do domínio de estratégias 

negociativas e de resolução construtiva de conflitos (Byram, 2006). Desta forma, 

podemos depreender que a educação para a cidadania se encaminha para o exercício de 

uma cidadania plena e democrática. Ser intercultural implica igualmente um 

reposicionamento do indivíduo perante uma mudança cognitiva, atitudinal e 

comportamental derivada da análise e reflexão sobre encontros e experiências 

interculturais, agindo de acordo com essa mesma reflexão. Esta ênfase na 

consciencialização do Eu perante o Outro deve ser uma presença inerente à aula de 

língua estrangeira.  

Segundo Bizarro e Braga (2005:828) “a aula de língua estrangeira (LE) tem-se definido, 

ao longo dos tempos, de maneira diversa, em função de diferentes variáveis, como 

sejam os objectivos perseguidos, os métodos de ensino e de aprendizagem utilizados, os 

públicos de aprendentes a que se destinam” e, para acompanhar as exigências do mundo 

globalizado de hoje,  

 
ela constitui-se, fundamentalmente, como um espaço de interacção cultural, onde se 
evidencia a heterogeneidade das pessoas (professor/a e alunos/as) que a frequentam, 
heterogeneidade esta feita de diferenças, mas também da ocorrência de similitudes, 
umas e outras detectáveis não só no conhecimento e no uso que se faz/tem da língua 
em estudo, mas também no aspecto sócio-relacional que ela instaura, e, ainda, 
heterogeneidade face aos falantes autóctones da língua estrangeira que é objecto de 
estudo. Tendo, no seu próprio gene, a presença do Eu e do Outro, a língua (corpo 
dinâmico que nos leva a estabelecer e explorar laços de comunicação, preservando a 
identidade particular de cada um) é, por excelência, resultado e meio de socialização 
(Vygotsky, 1962) que, por sua vez, não deixa de, num efeito boomerang, nela se 
reflectir/construir. Fruto de convenções (linguístico-culturais) de índole social, o seu 
uso colectivo garante-lhe a força necessária da consolidação, da sobrevivência e da 
necessidade, de que a sala de aula de LE procura dar eco. (idem: pp. 828-829) 
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Dado que o contacto com pessoas de outras culturas não serve de garantia por si só ao 

desenvolvimento e à ocorrência de atitudes mais abertas e tolerantes, podendo dar azo a 

estereótipos que devem ser desconstruídos, é necessário trabalhar essas capacidades no 

espaço da sala de aula. Neste microcosmos multicultural da sala de aula de PLE, é 

necessário promover uma educação intercultural global, capaz de alertar os aprendentes 

para as realidades do mundo, que contribua para um processo transformativo de 

mudança de perspetiva para uma maior igualdade, empatia e cooperação entre os povos. 

É premente seguir as orientações do Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas5 (2001), do Quadro de Referência para o Ensino de Português no Estrangeiro 

(2011)6 e do Framework of Reference for Pluralistic Approaches (2012)7 para evitar 

que o enfoque do ensino-aprendizagem fique apenas pelo desenvolvimento da 

competência gramatical e lexical, visto que não é o conhecimento das regras de 

funcionamento da língua, vocabulário ou atos de fala isolados que garantem uma 

interação proveitosa em língua estrangeira com o Outro. Conforme nos confirma Byram 

(2003: p. 19), apesar do esforço em implementar a educação intercultural, a maioria dos 

professores ainda tem tendência a  

 

concentrating on the presentation and analysis of correct linguistic form, appropriate 
translation and the reading of literature. Concerning socio-cultural aspects, it 
emphasised the selection and presentation of socio-cultural achievements (“Big C”: 
arts and literature) and their personification by great men (and, occasionally, 
women), and events in the history of the target country. In its more modern version, 
it also comprised ‘facts and figures’ (realia) and ‘life and institutions’ of the target 
country. 
 

 
O QECR (Conselho da Europa, 2001) é um documento incontornável como guia 

orientador do processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira e tem como 

objetivos gerais  

 

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. 
O Conselho da Europa apoia também métodos de ensino e de aprendizagem que 
ajudem os jovens e também os aprendentes mais velhos a construírem as atitudes, os 

5 Doravante designado por QECR  
6 Doravante designado por QuaREPE  
7 Doravante designado por FREPA/CARAP  
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saberes e as capacidades necessárias para se tornarem mais independentes na 
reflexão e na acção e mais responsáveis e cooperantes nas suas relações com os 
outros. Neste sentido, o trabalho contribui para promover uma cidadania 
democrática. (2001:12) 

 
 

Depreendemos a partir do QECR (idem, ibidem) que há uma intersecção do 

conhecimento e da compreensão da língua-cultura de partida e da língua-cultura alvo 

que se consagram na produção de uma consciência crítica intercultural, ou seja, “uma 

sensibilidade ao impacto do comportantmento culturalmente induzido no uso da língua 

e da comunicação”8 que impugne a criação/manutenção de estereótipos e preconceitos. 

Neste sentido, Cantoni (2005:11) diz-nos que “a interculturalidade aplicada ao ensino de 

línguas estrangeiras ajudará no processo de interação, mesmo que de forma parcial, pois 

é importante não se esquecer de que também se é o «outro» para as pessoas nativas de 

um outro país.”  

Para o aprendente mobilizar estes saberes, cabe ao próprio professor de língua 

estrangeira  

 

saber identificar e distinguir os conceitos de atitudes, valores, crenças e 
comportamentos. Precisa de identificar, caracterizar e desmontar estereótipos 
culturais. Precisa, ainda, de, assumindo um ponto de vista humanista, pedagógica e 
cientificamente competente, se servir de formas e meios diversos de comunicação 
para anular preconceitos, recorrendo a estratégias educativas variadas e a 
metodologias que sirvam o conhecimento do EU e do OUTRO (Bizarro & Braga, 
2004: 63).  

 

A um nível educativo mais geral, a interculturalidade almeja a promoção de um mundo 

mais compreensivo, solidário e tolerante à ambiguidade. Delors et al. (1996) 

preconizam a este propósito que   

devemos cultivar, como utopia orientadora, o propósito de encaminhar o mundo para 
uma maior compreensão mútua, mais sentido de responsabilidade e mais 
solidariedade na aceitação das nossas diferenças espirituais e culturais. A educação, 
permitindo o acesso de todos ao conhecimento, tem um papel bem concreto a 
desempenhar no cumprimento desta tarefa universal: ajudar a compreender o mundo 
e o outro, a fim de melhor se compreender. (1996: 50) 

8 “sensitivity to the impact of culturally-induced behaviour on language use and communication.” 
(Tomalin and Stempleski 1993:5) 
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Interpretamos que a interculturalidade assenta nos quatro pilares da educação, com um 

caráter transversal às várias competências, como a figura 2 ilustra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: A interculturalidade no âmbito dos quatro pilares da educação  

 
 
 

A primeira competência, «aprender a conhecer», refere-se à aquisição do conhecimento 

de Si e do Outro e aos processos cognitivos envolvidos como tomar decisões, enfrentar 

consequências e resolver problemas (Pedro, 2007). Antes de conhecer o Outro, o 

aprendente deve refletir sobre a sua própria identidade, na medida em que, como nos diz 

Jardim (2012: pp. 19-20),  

quem está empenhado no seu desenvolvimento procura conhecer-se sempre mais 
profundamente. É esta busca contínua de si próprio que lhe permite o contacto 
permanente com o seu mundo interior. Daí resulta o conhecimento realista e positivo 
dos seus pontos fortes e fracos, o que possibilita potenciar sempre mais os primeiros 
e melhorar os últimos […] O autoconhecimento também possibilita o conhecimento 
dos outros. O conhecimento do outro começa pelo conhecimento de si. Se não se 
conhecer a si mesmo, terá grandes dificuldades em lidar com a diversidade de modos 
de ser dos outros.  

 

O professor deve fomentar no aprendente essa vontade de aprender mais, de 

(re)descobrir a si próprio e ao Outro, bem como as ferramentas necessárias à descoberta 

 

APRENDER A 
SER  

 

APRENDER A 
VIVER COM 
OS OUTROS  

 

APRENDER A 
FAZER  

 

APRENDER A 
CONHECER  

 

PILARES DA 
EDUCAÇÃO   
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desse saber. Este processo é contínuo, prolongando-se ao longo da vida do indivíduo a 

partir das suas experiências; a segunda competência, «aprender a fazer», implica a 

aplicação prática dos conhecimentos aprendidos na competência anterior na realização 

de tarefas concretas, nomeadamente uma espécie de aprendizagem metacognitiva 

(aprender a aprender a fazer); a terceira competência, «aprender a viver com os outros», 

está relacionada com a cooperação, negociação, compreensão e empatia pelos valores e 

atitudes do Outro mas também com a gestão de eventuais conflitos. Apesar de a 

coexistência não implicar a convivência e o respeito mútuo, a educação é um veículo 

para a compreensão do Outro, portanto com o desenvolvimento desta competência os 

aprendentes serão capazes de lidar melhor com o respeito pela alteridade (Zarate, 1986) 

e de aprender  a combater preconceitos e estereótipos. Por fim, a última competência é 

«aprender a ser», uma competência-chave no desenvolvimento da personalidade do 

indivíduo na gestão de emoções, já que almeja formar aprendentes autónomos e 

responsáveis, capazes de se identificarem com o Outro, conseguindo estabelecer 

relações interpessoais bem-sucedidas que deem lugar a cidadãos pró-ativos na 

sociedade. Parece-nos bem claro que estes quatro pilares da educação constituíram a 

base do QECR (Conselho da Europa, 2001: p. 31) na formulação das “competências 

gerais9 dos utilizadores ou aprendentes de línguas [que] incluem o conhecimento 

declarativo (saber), a competência de realização (saber-fazer), competência existencial 

(saber-ser e saber-estar) e a competência de aprendizagem (saber-aprender).” 

Tudo isto, contudo, se revelará infrutífero, como é referido por Branco (2011:2) 

 

se os próprios docentes, (…),não se consciencializarem da indispensabilidade do 
desenvolvimento da competência [comunicativa] intercultural, e se não se 
reconstruírem eles próprios como professores, comunicadores e cidadãos 
interculturais. E, como tal, revela-se essencial compreender como percecionam os 
docentes este ensino que caminha no sentido de uma melhor apreensão e reflexão 
crítica acerca dos problemas culturais e da alteridade, ao mesmo tempo que apela ao 
desenvolvimento da competência [comunicativa] intercultural. 

 

A língua é o instrumento através da qual os falantes se podem compreender, aceder e 

partilhar diferentes culturas. Nesta ótica, perspetivando a sala de aula de LE como um 

microcosmos da sociedade multicultural em constante mudança,  a construção de uma 

9 Destacado original  
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pedagogia intercultural passa pela tomada de consciência do próprio professor de que 

também representa o Outro para os aprendentes, como representante da língua e cultura 

alvo. Para intervir nesse espaço privilegiado de socialização e aquisição da língua e 

cultura estrangeiras, deve primeiro conhecer-se a si próprio para saber atuar como 

mediador, gerindo as idiossincrasias culturais presentes. Um professor orientado por 

esta pedagogia saberá, assim, transformar um espaço multi e pluricultural numa 

plataforma de encontro intercultural pautada pela empatia e cooperação.  

 

 

 

1.1 Pluri, multi e intercultural: uma definição de conceitos  

 

 

You can never understand one language until 
you understand at least two. 

John Searle 

 

 

 Quando se aborda a questão da interculturalidade, podem surgir alguns conceitos 

em paralelo como o de plurilinguismo e pluriculturalismo, o de multilinguismo, 

multiculturalismo, transculturalismo e, finalmente, interculturalismo/interculturalidade 

que convém explicitar.  

Segundo o QECR (Conselho da Europa, 2001), os dois primeiros conceitos referidos 

relacionam-se com a diversidade linguística e cultural europeia. O plurilinguismo 

refere-se ao domínio de diferentes línguas por parte de um indivíduo e à coexistência de 

várias línguas numa dada sociedade. Articulado com este conceito, o pluriculturalismo 

dá conta de uma capacidade de o indivíduo se identificar e participar numa pluralidade 

de culturas, na qual o indivíduo mantém a sua identidade cultural. (Council of Europe, 

2008). Confrontados com os conceitos de multilinguismo e multiculturalismo, o QECR 

(Conselho da Europa: p.23) declara que  
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nos últimos anos, o conceito de plurilinguismo ganhou importância na abordagem da 
aprendizagem de línguas feita pelo Conselho da Europa. Assim, distingue-se 
‘plurilinguismo’ de ‘multilinguismo’, que é entendido como o conhecimento de um 
certo número de línguas ou a coexistência de diferentes línguas numa dada 
sociedade. […] A abordagem plurilinguística ultrapassa esta perspectiva e acentua o 
facto de que, à medida que a experiência pessoal de um indivíduo no seu contexto 
cultural se expande, da língua falada em casa para a da sociedade em geral e, depois, 
para as línguas de outros povos (aprendidas na escola, na universidade ou por 
experiência directa), essas línguas e culturas não ficam armazenadas em 
compartimentos mentais rigorosamente separados; pelo contrário, constrói-se uma 
competência comunicativa, para a qual contribuem todo o conhecimento e toda a 
experiência das línguas e na qual as línguas se inter-relacionam e interagem.  

 

Nesta citação, destaca-se a interação de várias línguas em detrimento da mera 

justaposição linguística, caraterística do multilinguismo; o multiculturalismo prevê a 

coexistência de múltiplas culturas no mesmo espaço geográfico, contribuindo de alguma 

forma para uma influência na mundividência do Eu, ao invés do pluriculturalismo e 

plurilinguismo. Este último, de acordo com o White Paper, refere-se à capacidade de 

usar mais do que uma língua ou variedade linguística, reconhecendo a importância da 

intercompreensão para estabelecer uma ponte linguística com o Outro (COE, 2008). 

Assim, o multiculturalismo, tal como nos dizem Reis e Brock (2010: p. 78)  

 

«refere-se à coexistência enriquecedora de diversos pontos de vista, interpretações, 
visões, atitudes, provenientes de diferentes bagagens culturais». Adotando um 
posicionamento intelectual aberto e flexível, baseado no respeito às diversidades e na 
rejeição de todo preconceito, o multiculturalismo incentiva o indivíduo a transcender 
os horizontes de sua formação cultural, permitindo que ele veja, sinta e interprete por 
meio de outras apreciações culturais. 

 

 

O pluriculturalismo valoriza as diferentes culturas e as suas diferenças, denotando um 

certo caráter estático quando comparado com o interculturalismo que se interessa mais 

na procura das semelhanças entre as culturas, favorecendo a interação e a cooperação 

entre as culturas (Conselho da Europa, 2008).  

O QECR (Conselho da Europa, 2001) corrobora que  
 

 

 

 

 

a competência plurilingue e pluricultural 10 é a capacidade para utilizar as línguas 
para comunicar na interacção cultural, na qual o indivíduo, na sua qualidade de actor 
social, possui proficiência em várias línguas, em diferentes níveis, bem como 

10 Destacado original  
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experiência de várias culturas. Considera-se que não se trata da sobreposição ou da 
justaposição de competências distintas, mas sim de uma competência complexa ou 
até compósita à qual o utilizador pode recorrer.  

 

 

Paralelamente, devemos também referir a existência de uma competência transcultural 

que, apesar de não prever a interação das culturas entre si como o multiculturalismo, 

tem a vantagem de levar o aprendente a procurar um fio condutor através dos “traços 

universais” ou “valores permanentes” (Reis & Brock, 2010) que perpassam pela sua 

cultura de origem e as diversas culturas estrangeiras. Com efeito, de acordo com Grant e 

Portera (2011: p. 35),   

as for the terms “trans- and crosscultural,” they define a movement, a crossing-over 
of frontiers. Like the terms “pluricultural” and “multicultural,” however, they do not 
imply dialectic movement of reciprocity. Of course, interaction is not excluded by 
the words pluri-, multi-, trans- or crosscultural; neither is it formulated explicitly nor 
considered, as with intercultural, part of the underlying concept.  

 

Apesar de os conceitos de “transcultural” e “intercultural” poderem ser encarados como 

sinónimos, Gudykunst (2000) alerta para o facto de se referirem a questões diferentes, 

isto é, o primeiro refere-se a uma comparação em termos comportamentais em duas ou 

mais culturas compartimentadamente, ou seja, a título de exemplo, analisar as formas de 

tratamento em Portugal e em Espanha, ao passo que o segundo visa a análise de duas ou 

mais culturas em interação umas com as outras, por exemplo, analisar a forma como um 

falante português e um espanhol interagem, usando as formas de tratamento. Posto isto, 

consideramo-las, no geral, o primeiro passo no caminho para o conceito de 

interculturalismo ou interculturalidade que prevê o acolhimento de diversas culturas no 

seu seio, analisando as suas similaridades bem como as diferenças para procurar 

promover uma comparação/ um confronto de cosmovisões, de modo a que o aprendente 

possa eventualmente mudar as suas mundividências. Com efeito, como nos diz Martins 

(2003, p. 10) “o “interculturalismo” deve ser entendido, por um lado, como interação, 

reciprocidade, intercâmbio, abertura, aproximação, convivência e solidariedade efectiva 

e, por outro lado, como o reconhecimento de valores, modos de vida, costumes, 

representações simbólicas na mesma cultura ou entre culturas diferentes”. Como 

podemos constatar, inerente ao diálogo intercultural são as questões do estabelecimento 

de relações igualitárias entre o Eu e o Outro, o combate à discriminação por meio da 
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descontrução de preconceitos, estereótipos e conflitos, enfim, o reconhecimento do 

direito à diferença. Extrapolando as conceções de “multi” e inclusivamente “pluri”, o 

prefixo “inter” indica precisamente esta questão de relação de  reciprocidade patente no 

diálogo intercultural. Por isso, para Grant e Portera (2011: p. 34),  

 

thus, intercultural, by giving value to the prefi x “inter,” implies interdependence, 
interaction and exchange. In addition, speaking of culture implies recognition of 
values, life styles and symbolic representations that individuals and groups refer to in 
their relationships to others and in their understanding of the world. The term 
“intercultural” includes the range of interaction happening within a culture as well as 
between cultures, and this within their changing dimensions in time and space. 

 

 

O conceito de interculturalidade refere-se à capacidade do indivíduo experienciar a 

alteridade, adotando o ponto de vista do Outro e mostrando-se disposto, aberto, 

interessado e curioso. Este processo culminará, consequentemente, numa maior 

consciência auto-crítica de Si e do crítica do Outro, respeitando-o, embora não 

necessariamente concordando com ele, agindo como um mediador empático, isto, é, 

capaz de simultaneamente se afastar e aproximar para captar o Outro e explicar os seus 

padrões comportamentais (White Paper, 2008). No ensino das línguas estrangeiras, a 

interculturalidade deve traduzir-se no desenvolvimento de uma competência 

comunicativa intercultural, de uma consciência linguística e intercultural, 

inclusivamente de uma competência de aprendizagem e, em última instância, da própria 

autonomia do aprendente, já que a 

 

competência plurilingue e pluricultural promove também a tomada de consciência 
linguística e comunicativa, ou seja, activa as estratégias metacognitivas que 
permitem aos actores sociais tornarem-se mais conscientes e dominarem as suas 
formas ‘espontâneas’ de lidar com as tarefas, em particular, a sua dimensão 
linguística (Conselho da Europa: p. 231).  

 

 

 

Atentemos no quadro I que contempla uma síntese acerca da definição dos vários 

conceitos previamente referidos, nomeadamente, multilinguismo, multiculturalismo, 

plurilinguismo, pluriculturalismo, transculturalismo, interculturalismo e 

interculturalidade. 
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Multilinguismo Multiculturalismo Plurilinguismo 

Justaposição linguística Coexistência de múltiplas 
culturas no mesmo espaço 
geográfico 

Diversidade linguística 
e interação de várias 
línguas 

Domínio de diferentes 
línguas por parte de 
um indivíduo e 
coexistência de várias 
línguas numa dada 
sociedade 

Capacidade de usar 
mais do que uma 
língua ou variedade 
linguística para fins 
comunicativos, 
reconhecendo a 
importância da 
intercompreensão para 
estabelecer uma ponte 
linguística com o 
Outro 

Pluriculturalismo Transculturalismo Interculturalismo/ 
interculturalidade 

Diversidade cultural 

Valorização as diferentes 
culturas e as suas 
diferenças 
 

Capacidade de o 
indivíduo se identificar e 
participar numa 
pluralidade de culturas, 
na qual o indivíduo 
mantém a sua identidade 
cultural 
 

Procura das semelhanças entre 
as culturas, ignorando a 
interação e a cooperação entre 
as culturas 

Acolhimento de 
diversas culturas no 
seu seio 

 
Procura das 
semelhanças entre as 
culturas, favorecendo a 
interação e a 
cooperação entre as 
culturas 
Capacidade do 
indivíduo experienciar 
a alteridade, adotando 
o ponto de vista do 
Outro e mostrando-se 
disposto, aberto, 
interessado e curioso.  

Maior consciência de 
Si e do Outro.  

 

Quadro 1: A distinção dos conceitos de multi e plurilinguismo, multi-, pluri-, trans- e interculturalismo 
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Dias (2008: p.17-18) chama a nossa atenção para o caráter dinâmico e progressivo das 

referidas competências, ou seja,  

 

a competência plurilingue e pluricultural é evolutiva e desigual, uma vez que tanto os 
graus de proficiência como as destrezas, os objectivos e as finalidades comunicativas 
do falante diferem tanto em função das línguas que fala como das vivências das 
culturas que lhes estão associadas. Esta competência desigual e compósita é, assim, 
determinada pelas vivências do sujeito que as gere e que se torna capaz de 
compreender a legitimidade de outras formas de ver, de estar e de dizer o mundo, 
enriquecendo-se com essa partilha e podendo agir como mediador. De facto, ao 
actuar em situações comunicativas e contextos diferenciados, o falante plurilingue 
poder-se-á tornar um mediador intercultural, capaz de negociar com os interlocutores 
as representações de ambos, tendo em conta as diferenças e as semelhanças em 
presença. Será nesta perspectiva que o falante desenvolverá o que Byram definira 
como competência comunicativa intercultural, ou seja, a capacidade de interagir de 
modo eficaz com falantes de outras línguas, reconhecendo que cada cultura tem as 
suas especificidades, o que implicará descentração, relativização e uma negociação 
que deverá ser favorável a todos os interlocutores. 

 

 

Por um lado, viver num espaço multicultural onde várias línguas e culturas coexistem 

não é garantia para o desenvolvimento das  referidas competências. Por outro lado, a 

competência plurilingue e pluricultural, pautada pelo domínio de várias línguas e 

conhecimento de várias culturas por parte do aprendente, abre caminho para que seja 

um veículo para a aquisição de novas línguas e experiência de novas culturas, bem 

como a sua participação adequada em situações de comunicação e interação 

intercultural, nas quais o aprendente seja capaz de acolher o ponto de vista do Outro e se 

transformar mediante essa troca. O aprendente deve usar e relacionar esse conhecimento 

prévio de outras línguas na aprendizagem da nova língua estrangeira. Desta forma, a 

competência plurilingue e pluricultural denota um caráter evolutivo, à medida que 

evolui ou regride a par das experiências de caráter pessoal, académico, profissional, 

religioso, bem como aprendizagens de variados tipos como intercâmbios do aprendente 

em diversos locais. Com efeito, uma dada cultura não evolui se não contactar com 

outras culturas (figura 3).  
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Figura 3: Do pluriculturalismo à interculturalidade  
Fonte: Bernaus et al. 2007, p. 12  
 
 
 
Para o aprendente desenvolver uma competência plurilingue/ pluricultural é necessário 

gerir de uma forma equilibrada quatro componentes (figura 4) que interagem entre si 

numa relação dinâmica e, de acordo com Antunes et al. (2009: p.5),  

 

 pressupõe, então, uma comunicação com o Outro no desenvolvimento das 
necessidades comunicativas específicas de uma interacção que engloba um 
entendimento da alteridade. Além disso, engloba ainda uma compreensão mútua e 
um processo de negociação de actos de comunicação de forma a aproximar um 
determinado sujeito do Outro (cf. Cruz, 2005). 

 

Entende-se por alteridade o reconhecimento da figura do Eu na posição do Outro, um 

indivíduo com quem o aprendente aprende a se relacionar e a encontrar pontos em 

comum na sua própria essência (Abdallah-Pretceille, 1992).  
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Figura 4: Inter-relação das componentes promotoras da competência plurilingue   
Fonte: Antunes et al. (2009: p.5)  
 

Ora, a gestão apropriada das várias componentes supracitadas (figura 4) permite que os 

aprendentes perspetivem inclusivamente “a sua língua materna de modo diferente, uma 

vez que são mais conscientes metalinguisticamente e mais capazes de resolverem 

problemas comunicativos, isto é, possuem uma maior flexibilidade cognitiva e 

consciência metalínguística, e metacomunicativa.” (Antunes, 2009: p.4) Desta forma, 

um aprendente que aprenda a gerir equilibradamente as subcomponentes da 

competência plurilingue tornar-se-á, evolutivamente, um comunicador intercultural 

mais eficaz capaz de “construir a sua identidade cultural e linguística através da 

integração nessa construção da experiência diversificada do outro; desenvolver a sua 

capacidade para aprender, através desta mesma experiência diversificada de 

relacionamento com várias línguas e culturas” (Conselho da Europa, 2001: p.190).  

A nosso ver, podemos, desta forma, articular a abordagem intercultural com o 

desenvolvimento da autonomia do aprendente, na medida em que a interação com o 

Outro deve ser encarada como um processo de auto-regulação, mediação e remediação, 

pois é no âmbito do processo dialógico e interacional que novos horizontes se abrem, 

permitindo a co-existência de diferentes perspetivas culturais. 

A autonomia de aprendizagem, segundo Bizarro (2006: p. 50-51), postula que o 

aprendente deve ser  

 

capaz de regular as suas aprendizagens, possuidor de competências e atitudes 
diversificadas, motivado e interessado na aprendizagem, capaz de enriquecer e 
avaliar sozinho e/ou com a ajuda de outrem os seus conhecimentos. Com sentido de 
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responsabilidade e de iniciativa, capaz de escolher os recursos apropriados à 
construção da sua aprendizagem, aberto à diferença, dialogante e praticando a auto-
reflexão sobre o que é, o que sabe, o que faz, bem como sobre o como pode ser, 
como pode saber e como pode fazer, tendo em vista o auto-conhecimento, mas 
também a progressão da sua aprendizagem. 

 

Nesta perspetiva, Sudhershan (2012) corrobora que a autonomia é vista como um 

processo auto-regulatório fruto do resultado de interações sociais em contextos 

específicos com indivíduos ou recursos mais competentes, implicando uma relação de 

interdependência caraterizada por uma mudança de crenças no aprendente; 

responsabilização pelo processo de aprendizagem e uso da língua-alvo e cooperação 

com os pares em tarefas de aprendizagem. Para além destes aspetos, hoje em dia, no 

âmbito da aprendizagem de uma língua estrangeira, a primazia é dada ao aluno, agente 

social de mudança, capaz de interagir adequadamente em variados tipos de contextos. 

No entanto, esta perspetiva já não é recente, por isso, desenvolveremos a sua evolução 

no próximo subcapítulo.  

 

 

1.2 A evolução da competência comunicativa intercultural no ensino-

aprendizagem de uma LE  

 

 

Tell me and I forget 
Teach me and I remember 

Involve me and I learn 
Benjamin Franklin  

 

 

 O ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras não é um fenómeno recente, 

remonta à época das civilizações clássicas, quer por motivos de estratégia militar ou de 

prestígio social. No século XIX, o ensino das línguas modernas como o francês, o inglês 

ou o alemão era modelado pelas línguas clássicas, nomeadamente, o latim e o grego, um 

método vulgarmente apelidado de Gramática-Tradução que esteve em voga até ao início 

do século XX (Howatt, 2000). Como o seu próprio nome indica, os princípios basilares 
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deste método são o ensino da estrutura formal da língua, a gramática, cuja prática é 

realizada através de exercícios gramaticais e tradução de textos maioritariamente de 

cariz literário. Este método valoriza o desenvolvimento da competência da leitura de 

textos, memorização de vocabulário descontextualizado e da competência de escrita, 

não prevendo qualquer tipo de interação. É dada igualmente pouca atenção à pronúncia. 

Como resposta a este método, surgiu mais tarde, já no século XX, o Método Direto que 

se afastou do método anterior por usar apenas a língua estrangeira, evitando a tradução. 

Isso era aplicado ao ensino de vocabulário, recorrendo-se ao uso de mímica ou desenhos 

para clarificar o seu significado. Acreditava-se também que a leitura em voz alta 

permitiria uma melhor compreensão do significado e e correção de pronúncia, 

comparada com a leitura silenciosa. Mais tarde, na época da II Guerra Mundial, surgiu o 

Audiolingualismo, que também focava a estrutura formal da língua. Influenciado pelo 

Behaviorismo, este método perspetivava a aprendizagem de uma LE como um processo 

de aquisição de hábitos condicionados baseados em estímulo-resposta. Os alunos 

praticavam a língua através de ‘drills’ (exercícios repetitivos) e memorizavam diálogos, 

praticando-os até atingirem uma pronúncia próxima à do falante nativo. Esta prática era 

realizada mediante o recurso ao laboratório de línguas (Harmer, 1991). Na década de 

sessenta, Chomsky (1965) questionou as ideias do Audiolingualismo, afirmando que a 

competência linguística era inata e não dependente de memorização.  

O conceito de competência comunicativa evoluiu desde que foi introduzido por Dell 

Hymes na década de setenta como refutação à teoria proposta previamente por 

Chomsky (1965) focada apenas na competência linguística. Para Hymes (1972), era 

necessário acrescentar à competência linguística uma outra competência de cariz 

comunicativo que permitisse ao aprendente usar a língua adequadamente ao contexto, 

alertando-o para o facto de “ter consciência de que cada ato comunicativo é permeado 

pela cultura dos interlocutores”, segundo Walczuk-Beltrão ([s.d], p. 32). Hymes (1972) 

destacou que o indivíduo precisa de mobilizar quatro tipos de avaliações, sentenças ou 

“judgements”. O primeiro, apelidado de “Judgement of possibility” refere-se à 

possibilidade de uma frase ser considerada correta, respeitando padrões gramaticais. 

Consideramos, deste modo, que esta primeira avaliação corresponde atualmente à 

competência linguística. A segunda sentença, “Judgement of feasibility”, relaciona-se 

com o conceito de viabilidade para a compreensão do seu conteúdo, apesar de também 

estar de acordo com os padrões gramaticais. O “Judgement of appropriateness”  
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determina a adequação de uma frase ou expressão a um dado contexto e, finalmente, o 

“Judgement of attestedness” alude à integração das sentenças previamente descritas, isto 

é, se são gramaticalmente corretas, exequíveis para serem compreendidas e adequadas 

ao contexto (competência sociolinguística e sociocultural). Mais tarde, Hymes propôs a 

substituição da competência linguística («competence») pela competência comunicativa 

(«performance»), abrindo caminho para a criação da Abordagem Comunicativa ou do 

Ensino Comunicativo em Línguas que vigorou desde os anos 70 do século passado, no 

qual se dá mais primazia ao contexto, à interação em contextos reais de comunicação 

mediante a utilização de atos discursivos próprios da comunicação do quotidiano. 

Nos anos oitenta, Canale e Swain (1980), extrapolaram o conceito de competência 

comunicativa cunhado por Hymes, ao qual agregaram três competências, a competência 

gramatical em termos de conhecimento lexical, sintático, semântico, morfológico e 

fonológico, a competência sociolinguística que se refere à interpretação do significado 

social e adequação ao mesmo contexto, a competência estratégica faz parte da gestão de 

uma comunicação mais eficaz através do uso de estratégias comunicativas para colmatar 

falhas de comunicação e ainda a competência discursiva relacionada com as regras de 

coesão e coerência (Canale, 1983). Esta abordagem comunicativa influenciada pela área 

da Sociolinguística abriu caminho para um ensino-aprendizagem contextualizado, 

visando o desenvolvimento da competência comunicativa do aprendente. Este método 

enfatiza igualmente o recurso a materiais autênticos provenientes do dia-a-dia, assim 

como temas úteis ao quotidiano, como por exemplo, de acordo com Byram (2003: p. 

21), relacionamentos interpessoais e formas de tratamento entre família, amigos, 

colegas, superiores, etc, condições de trabalho, tempos livres, viagens, meio ambiente, 

normas e valores, entre muitos outros aspetos.  

Após a proposta de Hymes, Canale e Swain (1980), elaboraram um modelo da 

competência comunicativa, ao qual adicionaram uma competência estratégica e 

discursiva (Canale, 1983). O esquema reproduzido na figura 5 sintetiza a evolução 

diacrónica da referida competência comunicativa. A competência linguística ou 

gramatical refere-se à capacidade de usar as regras da língua para compreender e 

produzir enunciados, dividindo-se em várias subcompetências, a saber, a competência 

fonológica, lexical, morfológica e sintática; a competência estratégica relaciona-se com 

a utilização de estratégias de remediação para resolver problemas comunicativos como 

 
 64 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

mal-entendidos; a competência discursiva refere-se ao uso de estratégias adequadas para 

a redação de textos.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 5: Cronologia da competência comunicativa               
Fonte: Celce-Murcia (2007) 
 

 

 

Podemos constatar que na década de noventa começa a ganhar importância a  

competência acional derivada da competência sociolinguística que se refere à 

capacidade de compreender e produzir atos de fala.  

De acordo com Bourguignon e Puren (2007), a perspetiva acional encara a comunicação 

como uma atividade social, logo, os aprendentes são vistos como atores sociais que têm 

de realizar tarefas num determinado contexto com vista a uma ação específica.  

Na sala de aula, as tarefas orientadas para a ação são definidas em função da sua 

utilidade no contexto real do quotidiano dos aprendentes que exigem uma mobilização 

de  conhecimento linguístico mas também a adequação desse conhecimento para o 

determinado contexto cultural. Estas tarefas de ordem social baseiam-se em atos de fala 

ou atos discursivos que permitam ao aprendente comunicar para cumprir um 

determinado objetivo em situações de interação relevantes e de cariz prático.  

Para Celce-Murcia (1995), os elementos constitutivos da competência de comunicação 

enquadrada na abordagem acional são dispostos no seguinte esquema (figura 6).  
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Figura 6: Inter-relação dos elementos constitutivos da competência de comunicação                                                                                                       
Fonte: Celce Murcia (1995: p.10)  

 

Celce-Murcia (1995) considera a competência discursiva o núcleo central da 

competência comunicativa que é moldada pela interação com a competência linguística, 

acional e sociocultural e apoiada na competência estratégica que permite ao aprendente 

fazer uso de diferentes tipos de estratégias para compensar lacunas nas referidas 

competências. 

Entretanto, com a emergência da Perspetiva Intercultural, o método de ensino-

aprendizagem concentrou-se no desenvolvimento da consciência intercultural através da 

análise de experiências interculturais prévias do aprendente (“cross-cultural 

experiencies”), negociação de significado e desconstrução de estereótipos (Byram, 

2003). Nesta abordagem, o professor deve partir do princípio de que o aprendente não é 

uma “tábua rasa” cultural, tomando em consideração as suas experiências prévias com 

o país, a língua e os habitantes da cultura alvo bem ou, por outro lado, as suas 

representações preconceituosas através dos meios de comunicação sem contacto direto. 

Em suma, para a Perspetiva Intercultural, como nos refere Byram (2003, p.42), “foreign 

language learning on the one hand extends our socio-cultural experience to new 

dimensions, but on the other hand it also makes us aware of the specific features of our 

own world.” 
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No QECR (Conselho da Europa, 2001), como já referimos, estabelecem-se as linhas de 

bases para o ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, determinando as 

competências fundamentais para um aprendente competente em língua estrangeira. O 

QECR (idem, ibidem) perspetiva o aprendente como um ator social que intervem em 

diferentes contextos, realizando determinadas tarefas comunicativas, orais ou escritas, 

ativando as suas competências linguísticas, sociolinguísticas e pragmáticas. Estes 

pressupostos presentes no QECR (idem, ibidem) fazem parte da Perspetiva Acional 

(Puren, 2006). De acordo com esta abordagem, segundo Bagnoli et al. (2010: p. 4),  

 

la perspective actionnelle reflète le passage du paradigme de la communication au 
paradigme de l’action. On ne communique plus seulement pour parler avec l’autre 
mais pour agir avec l’autre. L’apprenant est aussi apprenant-usager d’une langue, que 
les tâches communicatives ne sont pas seulement langagières et que les actes de 
parole sont aussi des actes sociaux, que l’on peut dire que tout apprenant est un 
acteur social.  
 

Comparando a Abordagem Comunicativa com a Perspetiva Acional, podemos constatar 

que esta última visa nos seus princípios uma maior relevância da co-construção do 

sentido, negociado em conjunto pelo Eu e o Outro, ao invés da Abordagem 

Comunicativa que enfatiza a compreensão e produção do mesmo através do estudo do 

funcionamento da língua. Ao passo que a Abordagem Comunicativa centra o processo 

de ensino-aprendizagem no aprendente, a Perspetiva Acional concebe-o como parte 

integrante de um grupo, enfatizando essa dimensão coletiva que tem o potencial de 

promover no indivíduo a construção de uma cidadania ativa e democrática, conforme 

nos mostra a figura 7:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: A Abordagem Comunicativa vs. A Perspetiva Acional                                                              
Fonte: Bagnoli et al. (2010: pp. 3-4)  
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Em termos de atividades, a Abordagem Comunicativa prevê o desenvolvimento das 

macrocapacidades de produção oral e escrita através da realização de tarefas como 

dramatizações, simulações realizadas no ambiente de sala de aula ou Webquests. Por 

outro lado, a Perspetiva Acional vai um pouco mais além, visando uma interação mais 

dinâmica, uma atuação com o Outro através da realização de projetos em grupo 

(aprendizagem cooperativa) ou usando as ferramentas da segunda geração da internet, 

através das quais os aprendentes podem discutir, comentar e partilhar conteúdos no 

âmbito de uma rede social (figura 8).  

 

 
 
 
 
 
 
Figura 8: Atividades no âmbito da Perspetiva Acional                            
Fonte: Bagnoli et al. (2010: p. 3)  
 
 

 

No âmbito da Perspetiva Acional preconizada pelo QECR (Conselho da Europa, 2001), 

o aprendente de LE deve mobilizar as seguintes competências para saber co-agir perante 

o Outro (figura 9):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: A Perspetiva Acional no âmbito do QECR (Conselho da Europa, 2001)  
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As competências gerais, como o seu próprio nome indicam, não se referem 

especificamente ao ensino-aprendizagem de uma LE mas sim ao desenvolvimento 

pessoal do indivíduo. Incluem, como a figura 9 demonstra, o conhecimento do mundo 

que é necessário possuir para interagir com o Outro de uma forma socioculturalmente 

adequada no sentido da construção de uma consciência intercultural partilhada. A 

competência de realização relaciona-se, a nosso ver, com a mobilização de capacidades 

interculturais, ou seja, a aplicação prática dos saberes adquiridos. A competência 

existencial alude às caraterísticas individuais do aprendente e à sua influência na 

interação/ atuação com o Outro. Por último, a competência de aprendizagem envolve as 

referidas competências ao “saber como ou estar disposto a descobrir o outro” (Conselho 

da Europa, 2001: p. 33).  

A par da competência plurilingue e pluricultural, o QECR (Conselho da Europa, 2001) 

faz referência às componentes da competência comunicativa em língua “considerada 

uma competência plurilingue e pluricultural total” (idem: p.191). De acordo com o 

mesmo documento, a competência comunicativa integra as seguintes subcompetências:  

- linguística; 

- sociolinguística; 

- pragmática.  

A competência linguística que “inclui os conhecimentos e as capacidades lexicais, 

fonológicas e sintácticas, bem como outras dimensões da língua enquanto sistema” 

(Conselho da Europa, 2011: p.34) é entendida como a capacidade de aplicar 

conhecimentos do código linguístico para a compreensão e produção da língua falada e 

escrita; a competência sociolinguística prende-se com a capacidade de gerir a interação 

com interlocutores apropriadamente como o domínio de “regras de boa educação, 

normas que regem as relações entre gerações, sexos, classes e grupos sociais, 

codificação linguística de certos rituais fundamentais para o funcionamento de uma 

comunidade” (idem, ibidem); a competência pragmática está relacionada com as regras 

necessárias para a produção de mensagem coesas e coerentes, bem como tipos textuais e 

atos de fala; e, por último, a competência estratégica envolve a capacidade de gerir mal-

entendidos e os recursos usados para ultrapassar esses constrangimentos.  

Chlopek (2008:10) corrobora este ponto, afirmando que 
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nowadays, it is a widely known fact that teaching and learning a foreign language 
cannot be reduced to the direct teaching of linguistic skills like phonology, 
morphology, vocabulary, and syntax. The contemporary models of communicative 
competence show that there is much more to learning a language, and they include 
the vital component of cultural knowledge and awareness (Bachman 1990; Council 
of Europe 2001). In other words, to learn a language well usually requires knowing 
something about the culture of that language. Communication that lacks appropriate 
cultural content often results in humorous incidents, or worse, is the source of serious 
miscommunication and misunderstanding. 
 

 
A competência sociolinguística e sociocultural relaciona-se com o conhecimento 

pragmático do aprendente e com a capacidade de compreender significados num 

contexto social e cultural específico e de agir de modo eficaz e adequado nos atos 

comunicativos em que o aprendente participa, respeitando as normas culturais do país 

em que se encontra, abarcando referências culturais ou apontamentos de cariz 

geográfico, histórico, etc., convenções linguísticas ritualizadas e, em paralelo, uso da 

linguagem não verbal. Consideramos que a referida competência é relevante por 

combinar fatores diversos, como o seguinte quadro ilustra (quadro 2).  
 

 

 

 

 

COMPONENTES DA COMPETÊNCIA SOCIOCULTURAL  
Celce-Murcia et al. (1995)  

FATORES SOCIO-CONTEXTUAIS  
- Variáveis dos participantes (idade, 
género, status, distância social, relações 
de poder e afetivas; 
- Variáveis situacionais (tempo lugar, 
situação social)  

FATORES DE ADEQUAÇÃO ESTILÍSTICA 
- Convenções e estratégias de polidez 
- Variação estilística (graus de formalidade 
e registo)  

FATORES CULTURAIS 
 

- Conhecimento sociocultural da 
comunidade da língua alvo 
- Condições de vida: modo e padrões de 
vida; estrutura social e institucional; 
convenções sociais e rituais;  
- Valores, crenças, normas, tabus;  
- Consciência das diferenças dialetais e 
regionais 
- Consciência intercultural: diferenças e 
semelhanças, estratégias comunicativas 
interculturais 

FATORES COMUNICATIVOS NÃO-
VERBAIS 
- Fatores sinestésicos (linguagem 
corporal):  

 controladores de discurso (sinais não-
verbais de tomada de turno);  

 estabelecimento de canal de comunicação 
(backchannel) 

 marcadores afetivos (expressões faciais, 
gestos, contacto visual)  
- Fatores proxémicos (uso do espaço) 
- Fatores hápticos (toque) e 
paralinguísticos (sons acústicos, ruídos 
não-vocais, uso do silêncio)  
 
 

 

Quadro 2: Fatores interventivos na competência sociocultural 
Fonte: Celce-Murcia et al. (1995) 
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O quadro 2 condensa as componentes da competência sociocultural que, de acordo com 

o QECR (Conselho da Europa, 2001: p. 148-149), se referem ao conhecimento por parte 

dos aprendentes das caraterísticas da cultura alvo que estão a aprender, materializando-

se na descrição dos hábitos do quotidiano, as condições de vida, as relações 

interpessoais, as formas de tratamento, as convenções sociais, a linguagem não-verbal, 

as crenças, as atitudes, os valores, certos rituais e tradições, etc.  

À semelhança do QECR (Conselho da Europa, 2001), o Quadro de Referência para o 

Ensino Português no Estrangeiro, doravante designado por QuaREPE (2011), é 

igualmente um documento de referência, aplicado especificamente ao ensino de PLE. 

Este documento serve-se das linhas orientadoras lançadas pelo QECR (Conselho da 

Europa, 2001), realçando “a importância da interculturalidade no processo pedagógico e 

a dimensão social e cívica na educação e na formação do público-

aprendente”(QuaREPE, 2011: p. 5). Tal como o QECR (Conselho da Europa, 2001), 

este documento concebe o processo de ensino-aprendizagem como um processo 

dinâmico que implica o domínio de competências gerais/transversais, das quais fazem 

parte o conhecimento sociocultural e a consciência intercultural, derivados do 

conhecimento declarativo. Desta forma, segundo o QuaREPE (2011, p. 13),  

 

o conhecimento, a consciência e a compreensão da relação (semelhanças e diferenças 
distintivas) entre “o mundo de onde se vem” e “o mundo da comunidade-alvo” 
produzem uma tomada de consciência intercultural (QECR, 2001: 150). Esta vertente 
transversal do currículo, assumindo-se como um dos vectores essenciais das políticas 
educativas na Europa, pressupõe uma perspectiva 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.  

 

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 competência plurilingue e pluricultural e, segundo 

o QuaREPE, 2011: pp. 13-14)  
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 dando uma resposta à experiência enriquecedora da alteridade em matéria da língua 
e da cultura (…) Além disso, através da aprendizagem e aquisição de uma ou mais 
línguas, as competências linguísticas e culturais são transformadas pelo 
conhecimento do outro e contribuem para a tomada de consciência intercultural, 
incentivando igualmente a capacidade de aprender mais línguas. 

  

No entanto, mesmo no âmbito da didática atual, avalia-se primariamente o 

desenvolvimento das principais macro-capacidades como a leitura, a escrita, a 

compreensão e a produção oral, a competência discursiva e a autonomia de 

aprendizagem, relegando-se a componente socio(inter)cultural para segundo plano, 

como um extra ao programa  do curso. Na realidade, podemos verificar que a 

competência linguística é praticamente irrelevante para uma comunicação bem-sucedida 

sem a integração dos referidos fatores intervenientes da competência sociocultural como 

o domínio das formas de tratamento, os turnos de fala, a relação de distância física entre 

os interlocutores, o uso de gestos, do contacto visual, entre outras variáveis, para não 

correr o risco de se tornar um “fluent fool”, como nos diz Bennett (1993). Como tal, a 

aula de língua estrangeira deve, atualmente, ser vista como um espaço privilegiado para 

se trabalharem comportamentos de respeito por diferentes hábitos culturais e a 

desconstrução de preconceitos e estereótipos através da própria língua. No entanto, 

acreditamos que o QECR (Conselho da Europa, 2001) carece em integrar 

explicitamente uma competência intercultural e a sua aplicação prática na aula de língua 

estrangeira. Parece-nos que a sua referência está implícita no âmbito da competência 

sociolinguística, o que naturalmente conduzirá forçosamente à prossecução do mesmo 

objetivo. Nesta mesma linha de pensamento, Sercu (2002: pp. 65-65) chama a atenção 

para o facto de  

 

with respect to how to organize and scaffold the teaching of intercultural 
competence, the Common European Framework of Reference for Languages is far 
less explicit. On pages 101–108 it does list and explain what ‘general competences’ 
will ‘contribute in one way or another to the language user’s ability to communicate’ 
(p. 101), distinguishing between ‘declarative knowledge (savoir)’, ‘skills and know-
how (savoir-faire)’, ‘existential competence (savoir-être)’ and the ‘ability to learn 
(savoir-apprendre)’. It does, however, fail to demonstrate how course developers 
could proceed if they wanted to design materials which aim to teach these 
intercultural savoirs and communicative competence in an integrated way. 
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Neste sentido, a proposta de Michael Byram (1997) vem enriquecer o conceito original 

de competência através da integração da dimensão (inter)cultural, convertendo-se, desta 

forma, em competência comunicativa intercultural (figura 10).  

Para Byram (1997), a competência comunicativa intercultural é a forma de comunicar 

eficaz e adequadamente numa variedade de contextos culturais, distinguindo-se da 

competência intercultural pelo facto de o aprendente comunicar necessariamente numa 

língua estrangeira e integra as seguintes competências:  

- a competência linguística;  

- a competência sociolinguística;  

- a competência discursiva;  

- a competência intercultural. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Componentes da competência comunicativa intercultural                             

(adaptado de Warth, 2010)  

 

O esquema apresentado na figura 10 demonstra que a competência intercultural se 

subdivide em cinco categorias, nomeadamente:  

- o conhecimento de si próprio e do Outro (grupos sociais e práticas culturais);  
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- as atitudes (sentimentos de curiosidade, abertura e empatia perante o Outro);  

- a capacidade de descobrir e de interagir;  

- a capacidade de interpretar e relacionar práticas e eventos da cultura do Outro com a 

sua própria cultura;  

- a consciência cultural crítica da sua própria postura cultural bem como a do Outro; 

exposição do seu ponto de vista e a eventual transformação da identidade própria 

perante a perspetiva do Outro.  

O esquema da figura 11 ilustra o facto de, como nos diz Branco (2011: p. 43),  

a competência comunicativa intercultural inclui[r] a competência linguística, 
sociolinguística, discursiva e intercultural. Não descura, portanto, as outras 
competências inerentes ao ensino/ aprendizagem de uma língua, antes pelo contrário, 
correlaciona-as. «A relação de interdependência entre estas […] dimensões reforça a 
sua natureza dinâmica e evolutiva ao longo das diferentes experiências interpessoais 
que o sujeito vai vivendo» (Araújo e Sá & Páscoa, 2003: 165). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Componentes da competência comunicativa intercultural                             

(adaptado de Byram, 1997)  
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Posto isto, a nossa proposta de conceção da competência comunicativa intercultural tem 

em conta os diversos fatores e componentes previamente referidos, assemelhando-se ao 

esquema representado na figura 12:  

Entendemos que a competência comunicativa intercultural tem origem na confluência 

da integração dos saberes e abarca, segundo Dias (2008: p. 21),  

 

simultaneamente a proficiência linguística na língua-alvo, o conhecimento da cultura 
do Outro e a disponibilidade para aceitar as diferenças e reconhecer as semelhanças, 
a capacidade para evitar e resolver mal-entendidos culturais e saber actuar em 
diferentes contextos, tendo em conta os objectivos comunicativos e o estatuto dos 
interlocutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Proposta de conceptualização da competência comunicativa intercultural  
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Desta forma, aprender a comunicar e conviver interculturalmente implica o diagnóstico 

do perfil e consciencialização das atitudes do Eu e a forma como afetam a interação 

com o Outro. Para além disso, em função do conhecimento sociocultural adquirido, é 

necessário repensar o conhecimento do Eu face ao do Outro e reconstruindo-o, 

eventualmente. Este processo de negociação, auto-regulação e (re)construção só é 

possível mediante a utilização de uma metodologia que desperte a vontade de saber 

mais do aprendente e estimule o seu sentido crítico.  

É um grande desafio para o professor não só centrar o processo de ensino-aprendizagem 

no aprendente mas também promover equilibradamente estes saberes com a 

competência comunicativa em língua que dão lugar a um aprendente com diferentes 

valências, segundo Matos (2008), tornando-se num: 

- falante intercultural;  

- aprendente autónomo;  

- agente social transformador.  

Este aprendente intercultural (apud Matos, 2008: p. 403),  

 

será capaz de identificar os aspectos relevantes da nova cultura a que acede através 
da língua e desenvolver a sensibilidade necessária para estabelecer pontes entre a 
cultura de origem e a nova cultura. Isso requer, por um lado, um conhecimento dos 
referentes culturais e das normas e convenções que regem os comportamentos sociais 
da comunidade; e, por outro, uma atitude aberta que lhe permita tomar consciência 
da diversidade cultural e identificar as próprias atitudes e motivações em relação às 
culturas a que se aproxima. 

 

Desmistifica-se, portanto, o mito do falante nativo ideal. O falante intercultural aprende 

uma língua estrangeira para comunicar, interagir e co-atuar com o Outro, fazendo uso 

da língua à medida das suas necessidades. Como conclusão deste subcapítulo, tomamos 

como nossas as palavras de Meier (2007:660) ao referir que  
 

 

developing intercultural competence includes self-reflection, gathering information 
about your own and other cultures, appreciating cultural similarities and differences, 
using cultural resources, and acknowledging the essential equality and value of all 
cultures [because] (…) leading learners to intercultural understanding is an important 
way of preparing […] people to function in a national and global village as 
responsible and thoughtful adults. 

 

 
 76 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

O falante intercultural é capaz, deste modo, de ajustar a sua lente cultural quer de uma 

perspetiva interna, partindo da sua própria visão, quer externa, colocando-se no outro 

lado, consciencializando-se de que todos somos estrangeiros aos olhos do Outro. 

Veremos, de seguida, de que forma a língua e a cultura se influenciam reciprocamente  

na aula de LE.  

 

 

 

1.3 A relação de língua e cultura na aula de LE 

 

 

culture is rather like the color of your eyes; 
you cannot change it or hide it, and although 
you cannot see it yourself, it is always visible 
to other people when you interact with them.   
 

Hofstede, Pedersen & Hofstede (2002: p.196) 
 

 

 A citação de abertura deste subcapítulo fornece uma metáfora bastante 

exemplificativa da definição de cultura, sendo algo visível para o Outro mas não para o 

próprio Eu, ao não conseguir distanciar-se o suficiente para a contemplar. Desta forma, 

consideramos que é necessário, antes de mais, refletir sobre o próprio conceito de 

cultura e a sua relação com a língua na aula de LE. Em primeiro lugar, na perspetiva 

intercultural, a relação entre língua e cultura é de simbiose e de interdependência 

absoluta, estando o conceito de cultura “inextricavelmente e implicitamente relacionado 

com a língua” (Thanasoulas, 2001: p.6). A língua assume-se, assim, como o meio de 

expressão de uma dada cultura.  

Na perspetiva antropológica de cultura, de acordo com Samovar e Porter (2003), a 

cultura deve obedecer a estes seguintes princípios:  

1. A cultura é ubíqua e complexa;  

2. A cultura não é inata, é adquirida através da observação, imitação e interação;  

3. A cultura é partilhada por um grupo social;  

4. A cultura é baseada em símbolos;  
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5. A cultura é transmitida de geração em geração;  

6. A cultura é adaptável e mutável, sujeita a alterações ao contexto e com o passar do 

tempo;  

7. A cultura é tendencialmente etnocêntrica.  

A nosso ver, a cultura é um conjunto de valores, crenças e comportamentos aprendidos 

e apreendidos socialmente e partilhados por um grupo. De acordo com Liddicoat et al. 

(2003, p.45), cultura é entendida como “a complex system of concepts, attitudes, values, 

beliefs, conventions, behaviours, practices, rituals  and lifestyles of the people who 

make up a cultural group, as well as the artefacts they produce and  the institutions they 

create.”A partir desta aceção, podemos inferir que a cultura é um processo dinâmico e 

complexo por ser multidimensional e é através da língua-cultura11 (Agar, 1995) que são 

transmitidas redes de significado de valores; é um “«constructo social», produto da 

intersecção da perceção do Eu e do Outro”12 (Kramsch, 1993: p. 205).  

O acesso à cultura pode ser efetuado de duas formas, por um lado, a partir de um 

processo de socialização informal primária, também apelidado de enculturação ou 

através de uma educação formal, como o esquema na figura 13 representa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13: Tipos de socialização  
Fonte: Scollon & Scollon (2001, p. 165) 
 

 

 Segundo Grusec e Hastings (2007), o processo de socialização primária ou 

enculturação é o processo através do qual uma pessoa aprende a mobilizar normas, 

11 “Languaculture” (Agar, 1995)  
12 “a social construct, the product of self and others’ perceptions”.  
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valores e comportamentos da cultura em que está inserida através da família, dos média, 

etc. Distingue-se de aculturação, na medida em que, segundo Ovando et al. (2006: p. 

189),  

 

acculturation is a process by which one cultural group takes on and incorporates one 
or more cultural traits of another group, resulting in new or blended cultural 
patterns.(…) Cultural change through acculturation does not necessarily mean loss of 
the original cultural identity. (…) Acculturation, instead of resulting in biculturalism, 
can alternatively result in assimilation. Assimilation is a process in which an 
individual or group completely takes on the traits of another culture, leaving behind 
the original cultural identity. 

 
 

O processo de aculturação implica, assim, a inclusão de elementos culturais do Outro na 

(re)construção da identidade do Eu, no qual os traços culturais da cultura estrangeira 

podem ser incorporados a par dos da cultura materna, coexistindo paralelamente 

(biculturalismo) ou fundidos completamente (assimilação).  

De acordo com Pedro (2007), o modelo assimilacionista estabelece que o imigrante que 

chega a um país estrangeiro deve, mais do que apenas adaptar-se, saber ser e saber estar,  

imitando os padrões comportamentais da sociedade de acolhimento, o que implica uma 

supressão dos traços culturais de origem do indivíduo. Por outro lado, a adaptação, 

segundo Spitzberg e Chagnon (2009:p. 6) “implies anormalization process, such that a 

person becomes «well adjusted» to an environment and no longer experiences stress or 

culture shock.” 

Para Pedro (2007), o modelo integracionista promove maior tolerância pela diversidade 

e pluralismo cultural, desde que não interfira com a cultura dominante, ou seja, se há 

integração, depreende-se que uma cultura minoritária ainda seja forçada a se tornar 

parte da cultura de acolhimento.  

Neste seguimento, no âmbito da educação multicultural surgiu o modelo pluralista. Ao 

contrário do modelo previamente descrito, este modelo estipula que  

 

é fundamental respeitar a diversidade cultural e étnica, conhecer e dialogar com as 
diferentes culturas, sublinhar os seus aspectos positivos, desfazer preconceitos étnicos e 
raciais, dissipar estereótipos, e criar iguais oportunidades de integração social e de 
acesso aos bens essenciais para todos, independentemente das diferenças.” (Nunes, 
2004: p. 38). 
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 A nosso ver, este modelo é que o assegura um maior respeito pela identidade do indivíduo 

e o direito à participação na vida democrática, conduzindo ao exercício de uma cidadania 

mais ativa.  

Na aula de LE, a aprendizagem da cultura deve ser perspetivada como “the process of 

acquiring the culture-specific and culture-general knowledge, skills, attitudes required 

for effective communication and interaction with individuals from other cultures. It is a 

dynamic, developmental and ongoing process, which engages the learner cognitively, 

behaviourally and affectively” (Paige et al., 2003, p. 177). Desta forma, a diversidade 

cultural deve ser encarada como um manancial a ser explorado no processo de ensino-

aprendizagem em detrimento da uniformização cultural. O conhecimento cultural 

desdobra-se no reconhecimento de traços específicos a uma dada cultura mas também 

de traços transversais a várias culturas. Para além desta perceção, é necessário que o 

aprendente desenvolva capacidades e predisposições que motivem a interação com o 

Outro. À complexidade deste processo, pautado por um caráter dinâmico, acresce-lhe o 

equilíbrio não apenas da componente cognitiva, mas também comportamental e afetiva 

que influenciam diretamente as ações/reações do indivíduo.  

Assumindo-se a aula de LE um espaço em que convive uma pluralidade linguística e 

cultural feita de divergências e convergências, o processo de aquisição da cultura é 

complexo e dinâmico, na medida em que esta última se torna uma componente, uma 

condição e uma consequência da própria língua, sendo influenciada por fatores de 

ordem cognitiva, comportamental e afetiva. É-nos dito por Kramsch que (1993: p. 23-

27),  

 

language itself is defined by a culture. We cannot be competent in the language if we 
do not also understand the culture that has shaped and informed it. […] If...language 
is seen as social practice, culture becomes the very core of language teaching. 
 
 

Kramsch (1993: p.1) sugere ainda que “culture in language learning is not an 

expendable fifth skill tacked on, so to speak, to the teaching of speaking, listening, 

reading, and writing”. Como nos é dito por Kramsch (1993), não é possível aprender 

uma LE de uma forma estanque, na medida em que a língua é o meio de afirmação da 

cultura, sem a qual não terá qualquer tipo de valor ou sentido. Apesar de a interação 

com o Outro não possibilitar automaticamente o desenvolvimento da consciência 
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intercultural do aprendente, acreditamos que o acesso a uma perspetiva diferente da sua 

lhe suscitará uma reflexão e um repensar do seu próprio ponto de vista.  

No âmbito do ensino da cultura numa aula de LE, Kramsch (1995) apresenta três 

abordagens possíveis, demonstradas na figura número 14. Segundo Kramsch (1995), há 

três relações possíveis entre língua e cultura. Nas abordagens “cultura e língua” e 

“cultura na língua” não há lugar para uma reflexão intercultural entre os aspetos 

culturais e de funcionamento da língua, são trabalhados de uma forma estanque e 

paralela, nomeadamente. Parece-nos claro que, no âmbito de uma abordagem promotora 

da competência comunicativa intercultural, a perspetiva “língua como cultura” seja a 

linha a adotar, sendo “a que melhor atende às exigências para a formação de um cidadão 

mais consciente, por privilegiar a reflexão e o posicionamento crítico diante dos fatos, 

por privilegiar a interculturalidade” (Reis & Brock, 2011: p.77).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: As possibilidades da abordagem da cultura na aula de LE                                                         
Fonte: Reis & Brock (2010, p. 77) 
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Neste sentido, Liddicoat (2003) propõe uma esquematização da relação interdependente 

entre os dois conceitos representada na figura 15 que vai ao encontro da abordagem 

“língua como cultura” previamente referida. Em primeiro lugar, a cultura é contextual, 

isto é, como nos diz Walczuk-Beltrão (s.d), “a simples aquisição de conhecimento 

estático sobre padrões culturais e usos normativos da linguagem é prejudicial à 

competência comunicativa, […] tudo depende do contexto”. Deste modo, a cultura é 

entendida “não como uma série de conhecimentos fixos, mas, sim, como um «processo» 

ou «contexto»: a experiência construída pelos interlocutores e seu entorno no próprio 

ato comunicativo”.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 Figura 15: A relação de interdependência entre língua e cultura  
 Fonte: Liddicoat (2003: p. 9) 
 
 
   

A existência de mal-entendidos na comunicação entre falantes de línguas díspares pode 

estar associada a mal-entendidos que ocorrem não em virtude de falhas de teor 

linguístico mas sim por desconhecimento cultural. Do ponto de vista linguístico, 

Bazanella e Damiano (1999), lembram-nos que os mal-entendidos podem ser de vários 

tipos, nomedamente:  

- fonético;  

- sintático;  

- lexical;  

- semântico;  

- pragmático.  
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Para além dos aspetos linguísticos, as diferenças culturais podem  interferir com os 

elementos paralinguísticos complementares tanto da comunicação verbal (como o tom 

da voz, a entoação, o silêncio e as pausas, etc) como não verbal (postura corporal, 

gestos, expressões faciais, contacto visual, uso do espaço, toque, linguagem corporal, 

etc), dando azo a mal-entendidos culturais (Weigand, 1999).  

O modelo do icebergue foi elaborado pelos autores Fennes e Hapgood (1997) para 

explicitar a parte oculta da cultura que transcende no dobro ou triplo a sua parte visível.  

Como nos escreve Ovando et al. (2006: p. 16),  

 

cultural traits are commonly associated with such salient features as language and 
racial background, name, clothing and food. While such obvious cues are just the tip 
of the cultural iceberg, many of the negative attitudes found in society (…) are rooted 
in fairly simplistic interpretations of items in those categories. However, beyond 
these obvious markers of being “different”, many more subtle but important aspects 
of ethnicity contribute to a student’s identity. 
 

 
 

Na aulas de LE que realizámos e antecederam a pesquisa e realização deste trabalho, 

havia uma tendência para focar os aspetos da cultura que se encontram acima da linha 

da água como a alimentação, as artes, a história e geografia do país, datas festivas e 

trajes típicos, entre outros, que fazem parte da“little c”, chamemos-lhe “sobcultura”. No 

entanto, é necessário trabalhar também os aspetos que se encontram a um nível mais 

profundo, que dizem respeito à “high c” ou “sobrecultura” como as crenças, os valores, 

as atitudes, conceções de vida, entre outros, segundo o esquema representado na figura 

16.  
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Figura 16: O conceito de cultura no âmbito do modelo do icebergue  
Fonte: Conselho da Europa & Comissão Europeia (2001: p.19)  

  

Segundo o Conselho da Europa e a Comissão Europeia (2001: p.20) a propósito deste 

esquema,  

 

o modelo do icebergue demonstra que os aspectos visíveis da cultura não são senão 
expressões dos aspectos invisíveis. Este modelo coloca igualmente em evidência a 
dificuldade de compreender os indivíduos com condicionantes culturais – porque se 
podemos alcançar os aspectos visíveis do "nosso icebergue", é mais difícil identificar 
as bases. […] Geralmente serve de ponto de partida a uma análise mais aprofundada 
da cultura. É uma primeira visualização das razões que faz com que seja por vezes 
difícil compreender e "ver" a cultura. «Aprender interculturalmente significa tam-
bém, antes de mais, estar consciente da parte oculta do seu próprio icebergue e ser 
capaz de falar acerca disso com os outros com a finalidade de melhor se 
compreenderem e encontrarem pontos em comum».  

 

 

Contudo, podemos antecipar alguns problemas da aplicação deste modelo na aula de 

língua estrangeira. De facto, há que resistir à tendência de depender nos aprendentes 

como representantes das culturas presentes no microcosmos da sala de aula, o que pode 

levar a uma visão estereotipada dessa cultura. Ao invés disso, os valores da cultura 
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profunda nem sempre são partilhados, a nível individual, pelos indivíduos dessa 

sociedade. Todavia, se olharmos com atenção para os valores presentes na “alta 

Cultura”, podemos também verificar que certos padrões têm um caráter, digamos, 

coletivo, perpassando a universalidade das culturas, servindo como garantia a 

sentimentos de empatia e tolerância de ambiguidade na interação entre os aprendentes. 

Outro modelo que visualiza a cultura construída em camadas é o modelo proposto por 

Hofstede (1991), “Cultural Onion” (figura 17).  

De acordo com Hofstede (1991), o núcleo da cultura é ancorado nos valores que 

refletem as práticas culturais dos sujeitos, materializadas em rituais, por exemplo, saber 

adequar formas de tratamento; os heróis são figuras icónicas altamente valorizadas 

como modelos comportamentais para uma determinada cultura; e os símbolos são 

ícones, cujo significado é partilhado pelos membros da cultura. Sem dúvida, para 

Hofstede (2005: p. 359),  

 

we have to recognize and apply the symbols of the other culture, recognize their 
heroes, practice their rituals, and experience the satisfaction of getting along in the 
new environment, being able to resolve first the simpler, and later on some of the 
more complicated, problems of life among the others. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 17: Modelo “Cultural Onion”.  
Fonte: Hofstede (1991) 
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Hofstede (2005: p. 51) encara a cultura como “the collective programming of the mind 

which distinguishes the members of one category of people from another”, isto é, um 

padrão mental e comportamental partilhado por um grupo. Este modelo assenta em 

dimensões antagónicas é usado para descrever e comparar essas mesmas diferenças 

culturais. Para o desenvolvimento do nosso trabalho, consideramos importante centrar-

nos nas seguintes dimensões culturais propostas por Hofstede (2005):  

- distância de poder;  

- coletivismo vs. individualismo;  

- alto contexto vs. baixo contexto;  

- masculinidade vs. feminilidade;  

- (in)tolerância de ambiguidade;  

- afetividade vs. neutralidade;  

- orientação de curto vs. longo prazo;  

- planeamento de tempo.  

De acordo com Hofstede (1991), a distância de poder refere-se à forma como os 

indivíduos aceitam a distribuição de poder numa dada sociedade em contexto 

profissional, escolar ou familiar, ou seja, se for elevada, os indivíduos aceitam que a 

autoridade esteja relacionada com a idade, as qualificações e o estatuto social mas, se 

for baixa,  os indivíduos valorizam a igualdade de direitos e a obtenção desses mesmos 

direitos mediante a atuação do indivíduo; o coletivismo acontece em sociedades onde o 

indivíduo mantém laços coesos com a comunidade, ao contrário do individualismo, no 

qual o indivíduo vem primeiro do que o grupo; nas culturas de baixo contexto dá-se 

primazia à explicitação da mensagem a veicular, cujo significado não depende do 

contexto, enquanto que as culturas de alto contexto valorizam a descodificação de 

significado a partir da comunicação não-verbal e a o estabelecimento de relações 

baseadas mais no contacto pessoal do que na realização de tarefas; a masculinidade 

indica que a cultura assenta em princípios como a competição, a obtenção de sucesso e a 

assertividade, enquanto que a feminilidade indica uma maior preocupação com 

princípios éticos, a cooperação e a consideração pelo Outro na resolução de conflitos; a 

tolerância de ambiguidade relaciona-se com a capacidade do indivíduo em se adaptar a 

 
 86 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

situações incertas ou desconhecidas; a afetividade refere-se à capacidade de demonstrar 

emoções, opondo-se, claramente, à neutralidade e ao controlo da expressão desses 

sentimentos; a orientação de longo prazo valoriza o cumprimento das obrigações sociais 

e o respeito pelas tradições, ao contrário da vertente mais pragmática da orientação a 

curto prazo; por último, o planeamento de tempo refere-se, a nosso ver, ao 

(in)cumprimento da pontualidade. Podemos estabelecer uma ponte acerca deste último 

aspeto com a dicotomia proposta por Hall (1989) acerca das culturas monocrónicas e 

policrónicas. Para Hall (1989), nas culturas monocrónicas há um cumprimento rigoroso 

de horários, valorizando-se o planeamento com antecedência, ao contrário das culturas 

policrónicas que menosprezam a pontualidade. Para além disso, as culturas policrónicas 

também são caraterizadas por conseguirem realizar várias atividades simultaneamente, 

ao contrário das monocrónicas que se concentram numa tarefa individual e 

consecutivamente.  

O gráfico apresentado na figura 18 refere-se à medição das dimensões culturais 

propostas por Hofstede (1991), no que se refere a Portugal: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 18: As dimensões culturais de Hofstede referentes a Portugal  
Fonte: Hofstede (2012)13  

 

13 http://geert-hofstede.com/portugal.html 
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Relativamente à distância de poder (PDI), Portugal com 63 pontos reconhece que a 

autoridade está relacionada com a idade, as qualificações e o estauto social, admitindo 

que certos membros da sociedade com estes critérios tenham mais privilégios sobre os 

outros. De acordo com Hofstede (1991), Portugal encaixa-se no perfil de uma sociedade 

coletivista por valorizar o conceito de família alargada e manifestando lealdade perante 

ela ao longo da vida. Portugal obtém 31 pontos na dimensão cultural masculinidade vs. 

feminilidade (MAS), colocando-o, assim, na última dimensão referida, na medida em 

que o excesso de competitividade não é bem visto. Relativamente à (in)tolerância de 

ambiguidade (UAI), o elevado valor que Portugal alcança indica que a existência de 

uma aversão à intolerância de ambiguidade, materializando-se na manutenção de 

códigos de conduta rígidos e desprezo por comportamentos fora dos padrões 

estabelecidos. Por último, a pontuação de 30 pontos na dimensão (LTO) revela que 

Portugal se enquadra numa orientação a curto prazo, ao manifestar apreço por tradições 

e coadunar o seu modo de vida com o do resto da comunidade.  

A nosso ver, a investigação de Hofstede (1991) é exaustiva, tendo sido possível rotular 

as culturas com base nas dimensões culturais descritas. Contudo, o facto de o autor 

correlacionar as dimensões culturais com o país, parece-nos algo redutor, na medida em 

que o país é analisado e classificado como um todo, sem contemplar variações 

regionais. Hoje em dia, face à globalização e ao estabelecimento frequente de contactos 

interculturais, os resultados da investigação de Hofstede seriam possivelmente pautados 

por uma maior hibridização cultural fruto dessa influência recíproca à escala mundial.  

Com efeito, para Ferreira da Cruz (2005: p. 13) baseado na teoria vygotskyana (1984),  

 

o desenvolvimento humano dá-se na própria interacção. É através dela que o sujeito 
modifica o meio, ao mesmo tempo que este o modifica. O resultado desta dupla 
modificação é o próprio conhecimento. Uma forma de interagir com o meio é a 
conversação. 
 
 

A interação é um meio para a co-construção e partilha de conhecimento pois, segundo 

Martins (1997: p. 118),  

 

a apropriação da cultura pelo indivíduo não acontece de forma passiva: este, ao 
receber do meio social o significado convencional de um determinado conceito, 
interioriza-o e promove, nele, uma síntese pessoal. Esta, por sua vez, ocasiona 
transformações na própria forma de pensar. É, portanto, com outros sujeitos humanos 
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que maneiras diversificadas de pensar são construídas, via apropriação/internalização 
do saber e do fazer da comunidade em que o sujeito se insere. 

 
 

 

 

 

Nessa interação, é impossível para o aprendente e para o professor prever todo o 

conhecimento necessário e, por isso, como nos diz Ferreira Leite (2011: pp. 23-24)  
 

 

 

 

 

 

 

 

os capitais culturais de cada um de nós têm a particularidade única de serem 
operatórios. Nós „recorremos‟ aos nossos capitais culturais, à nossa bagagem 
cultural, e activamo-los ou transformamo-los consoante queremos. Cada pessoa tem 
o seu capital cultural tal como um bilhete de identidade cultural. Não o activamos, 
nem transformamos ou desenvolvemos da mesma maneira. Todos nos encontramos 
em patamares diferentes. No entanto, todos formamos o nosso capital cultural 
segundo a „bagagem cultural‟ que herdamos, o capital cultural herdado (familiar e 
social) e segundo a „bagagem cultural‟ que adquirimos, capital cultural adquirido 
(institucional). Consoante a família e o meio social em que nascemos e em que nos 
desenvolvemos até chegar à escola vamos atingir um capital herdado maior ou menor 
consoante a herança familiar e social for mais rica ou mais pobre em termos de 
educação/instrução. Cada um chega à escola com o seu BI cultural, logo todos 
diferentes. E, embora seja unânime o papel da escola como instituição igual para 
todos que vai nivelar o capital cultural adquirido de cada um, tal não acontece na 
realidade, pois a variável mantém-se: quanto maior e melhor for o meu capital 
cultural herdado, maior e melhor vai sendo o meu capital cultural adquirido. 

 
 

A gestão dos capitais culturais dos aprendentes é uma tarefa exigente para o professor, 

no sentido de os estimular mas também de os complementar e enriquecer através da 

aprendizagem da língua e cultura estrangeiras. Na aula de LE, perante os diversos 

capitais culturais por parte de aprendentes das mais diversas línguas e culturas, o 

professor deixa de agir como o único manancial capaz de incitar à descoberta do Outro, 

delegando esse poder ao próprio aluno.  

O conceito de capital cultural foi introduzido por Bourdieu (1986), referindo-se a um 

conjunto de saberes que o indivíduo possui, influenciados pela forma de socialização a 

que este teve acesso, ou seja, por um acesso à cultura privilegiado em relação a outras 

classes sociais mais desfavorecidas. O capital cultural materializa-se em três vertentes:  
 

- capital cultural incorporado (recursos adquiridos através da transmissão 

intergeracional);  

- capital cultural objetivado (posse de objetos de valor intrínseco cultural);  
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- capital cultural institucionalizado (obtenção de diplomas e outro tipo de qualificações 

superiores de instituições reconhecidas).  
 

Neste sentido, o professor de língua estrangeira deve estar consciente de que os 

aprendentes vão partir dos referenciais das suas culturas maternas para percecionar a 

cultura estrangeira, aproveitando os seus capitais culturais para a promoção da 

aprendizagem intercultural. Alagic (2009: p.1) assevera que “this kind of understanding, 

knowledge and disposition is the new type of social and cultural capital−intercultural 

capital”. Para o professor de LE, o desafio é saber recorrer ao capital cultural do 

aprendente, transformando-o em capital intercultural fruto da interação com o Outro 

(figura 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Zona Proximal de Desenvolvimento Intercultural (adaptado de Vygotsky, 1978) 

 

 

Na sala de aula, a interação ocorre em dois tipos de situações: com os estudantes em 

diálogo horizontal ou com o professor em diálogo vertical como mediador intercultural. 

Para Vygotsky (1978), no contexto da educação intercultural, a aprendizagem ocorre na 
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intersecção das mundividências do Eu e do Outro entre o conhecimento real e o latente 

ou inteligível através de input compreensível ou de colaboração com parceiros mais 

capazes. Quando este conhecimento potencial é atingido, torna-se conhecimento real e a 

ZPD[I] é automaticamente recolocada. Em caso inverso, é necessário retroceder ao 

estádio inicial, definindo um novo ponto de partida (figura 19).   

Veremos mais detalhadamente no próximo subcapítulo de que forma  é que se efetiva o 

desenvolvimento deste tipo de capital no âmbito da comunicação intercultural.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 A comunicação intercultural na aula de LE  

 

 

 

If you talk to a man in a language he 
understands, that goes to his head.  If you talk 
to him in his language, that goes to his heart. 

                                                 Nelson Mandela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A aula de língua estrangeira (LE) assume-se, verdadeiramente, como um espaço 

privilegiado para se efetivar a comunicação intercultural pela miríade de línguas e 

culturas que frequentemente se encontram presentes nesse espaço, contribuindo para o 

desenvolvimento da competência comunicativa intercultural dos aprendentes e a 

promoção do seu capital intercultural. Tratando-se da aprendizagem de uma LE, é 

frequentemente ignorado o potencial da língua e cultura maternas dos aprendentes por 

parte do professor. Contudo, nesse microcosmos, urge que o professor promova uma 

abordagem educativa intercultural pautada pela cooperação que fomente a 

transformação da identidade própria fruto do contacto e da interação com o Outro, tal 

como nos é referido por Fleuri (2006: p. 108), isto é,  

 
o encontro com o outro, particularmente de outras culturas, favorece uma tomada de 
consciência de si e da própria realidade social. De fa[c]to, «descobrir a relatividade 
da própria cultura abre caminho para o decentramento do ponto de vista. Com esta 
expressão, pretende-se indicar a atitude de quem tenta colocar-se na roupa do outro, 
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posicionando-se a partir do ponto de vista do outro, e procura resistir, ao menos 
temporariamente, à tentação de exprimir juízos, para procurar conhecer a 
diversidade, contextualizando os seus aspectos e suas pegadas, com os quais se 
defrontou. Interessante é também o reflexo que a atitude descrita produz na 
consciência de si: descentrar o ponto de vista permite voltar à própria realidade com 
um olhar diferente, capaz de compreender a historicidade e a relatividade da cultura 
de origem e capaz de iluminar a realidade em que se vive, porque a desbanaliza, 
descolando-a da opacidade do óbvio.  

 
 

Pretende-se, portanto, no âmbito da comunicação intercultural que o Eu 

temporariamente se converta no Outro, olhando para si próprio a partir dessa perspetiva, 

consciencializando-se da necessidade de relativizar pontos de vista.  

Como previamente referido, na comunicação intercultural, os aprendentes partem dos 

referenciais das suas culturas maternas mas negoceiam e constroem as suas identidades 

culturais na interação com o Outro, como o esquema geral apresentado na figura 20 

demonstra. Nessa esquematização, a língua é o instrumento de mediação entre o Eu e o 

Outro e a auto-perceção cultural é a visão do aprendente sobre a sua própria cultura 

baseada em crenças, valores e comportamentos, enquanto que as pressuposições 

culturais referem-se ao conhecimento correspondente ou não à realidade da cultura alvo, 

assim como experiências, sentimentos e opiniões acerca da cultura estrangeira; os 

pontos comuns são estabelecidos quando há uma plataforma de entendimento entre 

ambos os interlocutores ao partilharem a visão de um determinado tópico; e as posições 

de experiências referem-se ao cumulativo de experiências e à sua postura atitudinal 

perante essas mesmas vivências.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 20: Modelo da comunicação intercultural                          
Fonte: Pietilä (2010: p. 57)  
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O modelo apresentado por Pedro (2008: p. 7) ajuda a compreender este processo, na 

medida em que o comportamento apresentado pelo Outro proveniente de um contexto 

cultural diferente (B) vai ser interpretado à luz dos padrões comportamentais do 

indivíduo com que comunica (A), gerando à partida uma interpretação 

tendenciosamente negativa e etnocêntrica (figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Modelo da comunicação intercultural 
Fonte: Pedro (2008: p. 7)  

 

 

O papel do professor de LE é fundamental neste contexto para evitar cisões culturais 

através da promoção de uma pedagogia apoiada na igualdade, reciprocidade e 

cooperação, indo ao encontro das palavras de Fleuri (2006: p. 110), ao afirmar que  

 

a relação de reciprocidade entre sujeitos diferentes (…) é justamente o que constitui 
essencialmente a proposta de educação popular, tal como já teorizada por Paulo 
Freire. E isto implica resolver também em nível pessoal interpessoal conflitos que se 
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fundam em estruturas sociais e culturais, particularmente quando se articulam 
pessoas e grupos sociais de países do norte e do sul do mundo, que tradicionalmente 
são enquadrados na oposição entre estereótipos de dominadores e dominados. A 
oposição dominador – dominado erijece as relações entre sujeitos diferentes. E, para 
superar tal rigidez de oposição, cada um dos sujeitos em relação precisa realizar um 
processo educativo próprio. Se, do lado daqueles que pertencem a uma cultura 
estereotipada como «superior», é preciso desenvolver uma autoconsciência crítica 
para cultivar a atitude de abertura aos «outros», da parte dos que se consideram 
inferiores e subalternos é necessário desenvolver a auto-estima e a coragem de se 
expressar para alimentar as relações de reciprocidade com parceiros que se 
encontram também em outros contextos socioculturais. 
 

 

Nesta citação, fica bem patente a importância de se trabalhar uma pedagogia crítica 

(Giroux, 1997). Neste âmbito, consideramos que a integração de uma pedagogia crítica 

vai ao encontro do caráter transformador que a escola deve assumir, materializada na 

figura do professor como intelectual transformador (idem, ibidem) que promova 

atividades pedagógicas como a desconstrução de estereótipos patentes na dicotomia de 

opressor e oprimido e estimule o debate, a reflexão, a consciência e o sentido de 

responsabilidade social.  

Estes conceitos constituem os pilares do pensamento de Paulo Freire (1974) que foi um 

dos mais eminentes pedagogos do século XX, tendo-se debruçado sobre a liberdade e a 

questão da democratização da educação e lançado as bases para a criação da Pedagogia 

Crítica.  

Acreditamos que as relações de poder expressas na dicotomia de opressor e oprimido 

podem ser materializadas em contexto de sala de aula em termos de estereótipos. De 

acordo com Freire (1974), um indivíduo não se integra permanentemente na categoria 

de opressor ou oprimido, na medida em que o contexto é que determina o perfil 

assumido, quer por razões históricas ou outro tipo de circunstâncias.  Desta forma, urge 

desenvolver uma pedagogia crítica que combata esse tipo de preconceitos e dê poder ao 

oprimido face ao opressor. A este propósito, Freire (1974) defende que é vital que os 

professores desenvolvam nos aprendentes “consciencialização”, ou seja, uma tomada de 

consciência através de uma capacidade reflexiva crítica que deve partir do 

questionamento do próprio Eu. Segundo o mesmo autor (1974: p. 44), podemos 

conhecer aquilo que conhecemos colocando-nos por trás das nossas experiências 

passadas e precedentes. Quanto mais formos capazes de descobrir porque somos aquilo 
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que somos, tanto mais nos será possível compreender porque é que a realidade é o que 

é".  

Ainda segundo o mesmo autor (1974), a operacionalização deste processo reflexivo e 

crítico baseia-se numa “praxis transformadora” com vista a uma mudança social e 

cultural através do questionamento de crenças e práticas que dominam o indivíduo. 

Concebemos este modelo (figura 22) inspirado na pedagogia crítica de Freire (1974) na 

ótica intercultural como um ciclo ancorado numa primeira fase de diagnóstico de um 

problema, seguida pela investigação do mesmo, desenvolvimento de um plano de ação 

contra ele, implementação do referido plano de ação e, finalmente, avaliação/revisão do 

mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 22: Conceptualização da pedagogia crítica intercultural (Freire, 1968)  
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No modelo apresentado na figura 22, também correlacionámos as estratégias críticas 

interculturais com cada fase da pedagogia crítica intercultural. Ao identificar o 

problema, os sujeitos intervenientes devem analisá-lo e refletir sobre o surgimento do 

próprio problema. Na fase de investigação, mediante variados típos de recursos 

disponíveis como, por exemplo as novas tecnologias, os aprendentes devem descobrir 

formas de lidar com o problema e, através da aprendizagem cooperativa e negociação de 

significado, conseguirão gerar um plano interventivo para a resolução do problema 

incial.  

A implementação desse plano ainda está sujeita a uma fase crucial de avaliação e 

reflexão sobre a necessidade de rever o plano estabelecido. No âmbito da comunicação 

intercultural, um fator essencial em jogo é a cultura que influencia a forma como os 

aprendentes abordam este processo e o professor o orienta.  

Após a apresentação deste modelo geral da pedagogia crítica intercultural à luz das 

teorias de Freire (1974), serão, de seguida, apresentados diversos modelos 

comunicativos interculturais de sensibilização e consciencialização intercultural que 

especificam a relação entre a língua e cultura passíveis de serem aplicados à aula de LE. 

Entre vários modelos existentes nesta área, selecionámos os seguintes modelos 

apresentados, na medida em que os consideramos os mais direcionados para a nossa 

linha de investigação-ação.   

Em primeiro lugar, urge definir o que entendemos pelo conceito “modelo” que será 

utilizado no decurso deste subcapítulo. No nosso entender, um modelo, tal como o 

nome sugere, é uma representação do que se pretende atingir, através da reprodução do 

mesmo. O modelo torna-se, assim, uma forma de compreender o processo de 

comunicação intercultural de um modo conceptual e gráfico para descrever, analisar, 

explicar, simular e prever os fenómenos que ocorrem no âmbito deste processo e os 

fatores, critérios e influências a que estão sujeitos (Bélisle, 2007).  

Antes de mais, consideramos importante debruçar-nos sobre a tipologia dos modelos 

apresentados. Segundo Spitzberg e Chagnon (2009), existem modelos de 

desenvolvimento, composicionais, co-orientacionais, adaptacionais e causais.  

O modelo composicional enquadra-se num modelo analítico, ou seja, identifica as 

componentes mais importantes sem, no entanto, as relacionar umas com as outras.  

Por outro lado, o modelo co-orientacional focaliza-se no desenvolvimento de um 

critério específico da competência comunicativa intercultural.  
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Os modelos de desenvolvimento, como o próprio nome indicia, representam a progresão 

da referida competência ao longo do tempo.  

Os modelos adaptativos refletem o processo de ajustamento que o Eu faz em relação ao 

outro e vice-versa em termos de mudança de atitudes e ações.  

Por último, o modelo causal identifica as relações que afetam as diferentes componentes 

entre si, justificando-as.  

Vejamos agora uma recapitulação acerca dos modelos enunciados no quadro 3:  

 

 

TIPOS DE MODELO DA CCI  

Desenvolvimento Composicionais Co-orientacionais 

 

Progressão 

 

Categorização 

 

 

 

Particularização 

Adaptativos Causais 

 
 

(Re)ajustamento 

 
 

Causalidade 

 

 

Quadro 3: Taxonomia dos modelos de competência comunicativa intercultural  
 Fonte: Adaptado de Deardorff (2009)  
 

 

 

Apesar de Deardorff (2009) considerar esta taxonomia de modelos separadamente, a 

nosso ver, o modelo mais cabal seria o que conseguisse reunir num só modelo as 

tipologias referidas.  

Pretendemos nos próximos subcapítulos apresentar um exemplo para cada categoria.  
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1.4.1 O modelo de Hamilton, Richardson e Shuford (1998)  

 

O primeiro modelo apresentado relativo à competência comunicativa intercultural é o da 

autoria de Hamilton, Richardson e Shuford (1998). Estes autores concebem três grandes 

dimensões da referida competência, nomeadamente:  

- as atitudes;  

- as capacidades;  

- o conhecimento.  

As atitudes integram o desenvolvimento de consciencialização tanto pelo grupo 

pertencente como pelo do Outro. O primeiro ponto é reconhecer se, de facto, o grupo 

pertencente é uniforme na valorização dos mesmos tipos de valores. Por outro lado, há 

também que reconhecer a existência de atitudes discriminatórias e pressupostos 

etnocêntricos. O desenvolvimento destas atitudes passa pela sua valorização e 

apreciação mediante a adoção de tolerância de ambiguidade, o que implica a tomada de 

riscos, ao colocarmo-nos no lugar do Outro, saindo da nossa zona de conforto cultural. 

O desenvolvimento destas atitudes relaciona-se com a exploração da relação do próprio 

indivíduo com a identidade cultural de pertença, o estabelecimento de diferenças e 

semelhanças entre a cultura do Eu e a do Outro, averiguando eventuais esclarecimentos 

para fenómenos de opressão, motivados por  questões de ordem racial, etária, religiosa, 

entre outras. Para além disso, o aprendente deve também refletir em fatores de ordem 

cultural que podem induzir em mal-entendidos no âmbito do processo comunicativo. 

Desta forma, o aprendente será capaz de reverter o conhecimento adquirido para 

identificar e articular diferenças e semelhanças culturais nos seus contextos, refletindo 

criticamente sobre elas e assumir múltiplos pontos de vista.  

Como podemos constatar pela sua análise na figura 23, este modelo encaixa-se na 

tipologia de modelo composicional, na medida em que as componentes se encontram 

compartimentadas.  
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Figura 23: Modelo composicional da competência comunicativa intercultural  
Fonte: Deardorff (2009, p. 11) 

 

 

 

Consideramos que o modelo apresentado (figura 23) fornece pontos de partida 

importantes para a identificação das caraterísticas associadas à competência 

comunicativa intercultural. No entanto, devido à sua organização compartimentada, 

acreditamos que a conceptualização da CCI requer uma visão muito mais ampla, mais 

abrangente, mais intrinsecamente correlacionada com o conhecimento e as atitudes do 

que uma abordagem estanque que não reforça a influência recíproca das várias 

componentes.  
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1.4.2 O modelo de Ting-Toomey e Kurogi (1998)  

 

 

O modelo proposto por Ting-Toomey e Kurogi (1998) pode, a nosso ver, ser 

considerado um modelo causal, na medida em que as quatro dimensões interagem e se 

influenciam reciprocamente (figura 24), ao contrário dos modelos tipicamente 

composicionais.  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24: Modelo causal da competência comunicativa intercultural  
Fonte: Deardorff (2009, p. 12) 

 

 

À semelhança de Hamilton, Richardson e Shuford (1998), o modelo de Ting-Toomey e 

Kurogi (1998) prevê quatro componentes organizadas em planos idênticos, 

designadamente, o conhecimento  relacionado com as dimensões culturais propostas por 

Hofstede (1974) e os estilos comunicativos; a atenção ao desenvolvimento de atitudes 

como a abertura, o descentramento de ponto de vista, a reflexão e e a empatia; a 
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comunicação interpessoal alicerçada na adaptabilidade e adequação ao contexto social e 

as capacidades interculturais como a audição e observação autênticas e estabelecimento 

de um clima de confiança e cooperação com vista à partilha de experiências.  

Ao contrário do primeiro modelo apresentado (figura 23), o modelo de Ting-Toomey e 

Kurogi (1998), representado na figura 24, explicita claramente as dimensões que 

integram a CCI, bem as suas relações de interdependência mútua, tornado-se, por isso, 

mais cabal. Além disso, este modelo fornece um enfoque muito maior no Outro sem 

perder, no entanto, o valor e a influência do Eu, nomeadamente, no crédito atribuído ao 

Outro. A título de exemplo, salientamos o desenvolvimento da empatia que deve ser 

sujeita, não obstante, a uma análise e reflexão mais aprofundadas; às capacidades 

interativas como a escuta e observação ativas; ao diálogo colaborativo e à sua avaliação 

mediante os critérios de adequação, eficácia, adaptabilidade e satisfação dos objetivos 

traçados.  
 

 

1.4.3 O modelo de Byram (1997)  

 

Para Michael Byram (1997), a competência comunicativa intercultural desdobra-se nas 

competências linguística, sociolinguística e discursiva e nos seguintes saberes, 

nomeadamente:  

- o saber, assemelhando-se à cultura geral, isto é, o conhecimento da estrutura social, 

dos valores e comportamentos quer do país e da cultura materna (1) quer do país e da 

cultura alvo (2) e a relação entre ambos;  

- o saber-ser/estar, quer dizer, a capacidade de demonstrar interesse, curiosidade, 

abertura, tolerância de ambiguidade e empatia e em expressar comportamentos e 

atitudes positivas perante os valores, as disposições e a perspetiva do Outro;  

- o saber-aprender/fazer, ou seja, procedimentos relacionados com a interação eficaz 

com o Outro, mediando entre a cultura 1 e a cultura 2, antecipando/prevendo  ou 

remediando mal-entendidos ou conflitos interculturais;  

- o saber-compreender, isto é, a capacidade de reagir positivamente ao modo de vida do 

Outro, relacionado-o com a sua própria forma de estar e ver o mundo.  
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O domínio destas competências converge no desenvolvimento da consciência cultural 

crítica (saber envolver-se) em termos da elaboração de critérios de avaliação referentes 

às práticas e perspetivas culturais quer de si próprio e do Outro.  

Neste modelo, um dos objetivos é promover o falante intercultural, capaz de comunicar 

apropriadamente na situação mas também apto para estabelecer relações profícuas com 

os seus interlocutores. Na ótica de Byram (1997:p.9), este indivíduo assume-se como  
 

someone who is able to see relationships between different cultures—both internal 
and external to a society— and is able to mediate, that is interpret each in terms of 
the other, either for themselves or for other people. It is also someone who has a 
critical or analytical understanding of (parts of) their own and other cultures—
someone who is conscious of their own perspective, of the way in which their 
thinking is culturally determined, rather than believing that their understanding and 
perspective is natural. 

 

Em termos práticos, podemos esquematizar o modelo da comunicação intercultural de 

Byram (1997) da seguinte forma (figura 25):  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25: Modelo da competência comunicativa intercultural (adaptado de Byram, 1997)  
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Para um aprendente se assumir um falante intercultural, deve manifestar atitudes de 

curiosidade e abertura, disponibilidade para suspender a descrença sobre outras culturas 

e as crenças sobre a sua própria cultura; o aprendente deve obter conhecimento tanto do 

país do interlocutor como também aprofundar o conhecimentos da sua própria cultura; o 

aprendente deve também desenvolver capacidades que lhe permitam interpretar e 

relacionar um documento ou evento de uma outra cultura, para explicá-la e relacioná-la 

com os acontecimentos da sua própria cultura; o aprendente deve favorecer igualmente 

capacidades de descoberta e interação para adquirir novos conhecimentos de uma 

cultura e as suas práticas culturais, sendo capaz de operar esses mesmos conhecimentos, 

atitudes e habilidades sob os constrangimentos da comunicação e interação em tempo 

real; finalmente, a última fase culmina no alcance da consciência crítica cultural que se 

assume como uma educação política, isto é, a capacidade de avaliar criticamente 

baseando-se em práticas e produtos da sua própria cultura e da(s) cultura(s) 

estrangeira(s). Por conseguinte, consideramos que o modelo apresentado da autoria de 

Byram (1997) tanto pode ser perspetivado como um modelo de tipo analítico ao 

identificar as componentes constituintes da CCI como co-orientacional, dando primazia 

ao conceito de consciência crítica intercultural para o qual convergem as componentes 

previamente descritas.  

Como podemos verificar, o esquema apresentado na figura 26 apresenta cinco saberes 

que se relacionam com as competências gerais individuais (Conselho da Europa, 2001), 

nomeadamente:  

- o saber ("savoir") inclui o conhecimento do mundo, o conhecimento sociocultural 

tanto derivados de uma aprendizagem empírica ou de um ambiente formal sobre as 

seguintes componentes: “a vida quotidiana, as relações interpessoais, os valores e as 

crenças, as atitudes, a linguagem corporal, as convenções sociais e os comportamentos 

rituais” Conselho da Europa, 2001: pp. 148-150);  
 

 

- o saber aprender/ fazer ("savoir apprendre/ faire") é “a capacidade para observar e 

participar em novas experiências e incorporar o conhecimento novo nos conhecimentos 

anteriores” (Conselho da Europa, 2001: p. 154), demonstrando disponibilidade para a 

descoberta e dominando as convenções adequadas na interação com o Outro;  
 

 

- saber ser e estar ("savoir être") implica os sentimentos de curiosidade, abertura para 

suspender a (des)crença na própria cultura e na cultura do Outro, descentrando-se da sua 
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cultura materna, aceitando e minimizando as diferenças e o eventual fosso cultural, 

assim como prevenindo atitudes de superioridade cultural;  

- saber compreender ("savoir comprendre") é a capacidade a partir da qual o aprendente 

consegue interpretar aspetos da outra cultura e compará-los ou contrastá-los com a sua, 

bem como explicar um evento da sua cultura materna e relacioná-lo com a cultura 

estrangeira.  

Na confluência de todos os saberes referidos, dá-se a consciência intercultural (figura 

14), também denominada por "savoir s’engager" (Byram, 1997), na qual há uma crítica 

construtiva sobre “o conhecimento, a consciência e a compreensão da relação 

(semelhanças e diferenças distintivas) entre «o mundo de onde se vem» e «o mundo da 

comunidade-alvo» (Conselho da Europa, 2001: p. 150), bem como a sugestão de um 

envolvimento ao aprendente para além do espaço físico da sala de aula que se aproxima 

de uma participação ativa, inclusivamente de caráter político/interventivo na sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26: A tomada de consciência intercultural a partir da convergência dos saberes gerais  

 

 

Novamente de acordo com o QECR (Conselho da Europa, 2001), quando o aprendente 

aciona estes saberes, refletindo tanto sobre a sua cultura de origem como sobre a cultura 

alvo, atingirá os seguintes objetivos (Conselho da Europa, 2001: p. 151):  
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- a capacidade para estabelecer uma relação entre a cultura de origem e a cultura 
estrangeira; 
- a sensibilidade cultural e a capacidade para identificar e usar estratégias para 
estabelecer o contacto com gentes de outras culturas; 
- a capacidade para desempenhar o papel de intermediário cultural entre a sua própria 
cultura e a cultura estrangeira e gerir eficazmente as situações de mal-entendidos e de 
conflitos interculturais;  
- a capacidade para ultrapassar as relações estereotipadas. 

 
 

Neste sentido, a um nível mais individual, a competência comunicativa intercultural 

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 com a sua perspetiva no sentido da criação de uma eventual nova 

identidade, uma espécie de co-construção de uma "terceira cultura" ou "third place" 

(Carley Dodd, 1998), uma cultura de espaços partilhados, em virtude dessa interação, 

convertendo-se num mediador intercultural. Dessa forma, a um nível mais geral, a aula 

de língua estrangeira tem o potencial de se transformar num valioso recurso que 

promove a convivência pacífica, a democracia e a transformação democrática dos 

cidadãos aprendentes.  

 
 

 

 

 

1.4.4 O modelo da terceira cultura 

 

 

 

O entendimento da cultura como um terceiro lugar é mencionado por vários autores 

como Kramsch (1993) e Carley Dodd (1998). Este lugar neutro é onde o aprendente 

aprende a pôr-se no lugar do Outro, gerando um espaço cultural independente quer da 

C1 quer da C2. 

O esquema da terceira cultura representa as etapas de um encontro intercultural e 

demonstra também a influência de fatores intervenientes na cultura materna do 

aprendente (C1) e na cultura alvo ou estrangeira (C2). Estes fatores que podem ser de 

ordem individual como a personalidade e a aptidão para o estabelecimento de relações 

interpessoais influenciam a apreensão e a visão das diferenças culturais. Num primeiro 
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momento, esta perceção pode levar a sentimentos de dúvida, stress que podem conduzir 

ao efeito de choque cultural, coadunados com os estádios de etnocentrismo cultural 

(Bennett, 1993), como a recusa, o rebaixamento e o afastamento.  

No entanto, esse é um passo na busca da motivação e das estratégias de compensação 

necessárias para suprir essas lacunas, originando, quer para o aprendente A como B, a 

co-construção negociada de uma terceira cultura (C3) que vai beber influências à C1 e 

C2, embora compartimentada dessas culturas originais (figura 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 27: O modelo da terceira cultura                                                                                   
Fonte: Holmes (s/d, p.5) 
 

Consideramos este modelo um importante contributo na promoção de uma 

aprendizagem intercultural, na medida em que simula o processo real pelo qual os 
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aprendentes atravessam no desenvolvimento da sua competência comunicativa 

intercultural. Para Holmes (s/d: p. 6), este modelo tem os seguintes benefícios:  

 

- it allows for the complexity and points toward increasing complexity;  
- it transcends culture by pointing to personality and relationship levels, thereby 
approaching the broader concept of diversity. Rather than talking about intercultural 
communication, diversity communication is closer to what is really going on in the 
communication process. Diversity as such is the better term because it does not limit 
itself to the cultural nor to the personal. 

 

 

No nosso entender, de acordo com a tipologia de Spitzberg e Chagnon (2009), o modelo 

da terceira cultura assume-se como um modelo híbrido na medida em que engloba as 

caraterísticas dos  vários modelos, a saber:  

 

- composicional (agrupamento); 

- co-orientacional (especificidade);  

- desenvolvimento (progressão);  

- adaptativos (ajustamento); 

- causal (inter-relação/justificação).  

 

Em jeito de conclusão, sublinharemos que o modelo da terceira cultura implica um 

conhecimento mútuo das culturas envolvidas levando à criação de uma nova cultura que 

condensa aspetos das duas culturas maternas dos indivíduos, criando uma plataforma 

comum. Desta forma, acreditamos que o modelo da terceira cultura levará à promoção 

não apenas da interculturalidade mas também da transculturalidade (Welsch, 1999), na 

medida em que o aprendente aprenderá a ver para além dos condicionamentos da sua 

própria socialização cultural. 

 

 

 

 

 
 107 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

1.4.5 O modelo de Bennett (1993)  

 

 

O modelo de Bennett (1993) está relacionado com o desenvolvimento pessoal do 

aprendente bem como o seu nível de sensibilidade cultural, isto é, percecionar e gerir as 

diferenças culturais entre a cultura de origem e a cultura alvo. Este modelo oferece um 

importante contributo para o entendimento da competência comunicativa intercultural, 

na medida em que demonstra a evolução da postura do aprendente perante o contacto e 

o conhecimento da cultura estrangeira. Como tal, este modelo encaixa-se na tipologia de 

modelo de desenvolvimento, de acordo com a taxonomia de Spitzberg e Chagnon 

(2009).  

O modelo de Bennett prevê duas macrofases que se desdobram em várias etapas. A 

primeira fase é o etnocentrismo, na qual o aprendente tende a perspetivar a sua própria 

cultura como única e superior no seu ponto de vista. A segunda fase é o etnorelativismo 

caraterizada pelo reconhecimento, aceitação e inclusão das diferenças, como 

demonstrado no esquema seguinte (figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28: Modelo de sensibilidade intercultural (adaptado de Bennett, 1993)  
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De acordo com Bennett (1993), no primeiro estádio etnocentrista, a recusa, a perceção 

do aprendente é baseada unicamente na sua cultura materna, rejeitando a cultura do 

Outro, uma situação que correlacionamos mais frequentemente com o facto de o 

aprendente não estar diretamente exposto a línguas e culturas estrangeiras. No estádio 

seguinte, a defesa, quando existe maior exposição à língua e cultura estrangeira, o 

aprendente começa a reconhecer o Outro e as diferenças culturais que daí advêm, fruto 

da comparação da sua língua materna com a língua estrangeira, embora frequentemente 

esta perceção seja revestida de estereótipos e preconceitos do Eu em relação ao Outro; 

no estádio da relativização, o aprendente adota a postura de reconhecer mais as 

caraterísticas universais entre Si e o Outro do que as diferenças que os tornam únicos. O 

primeiro estádio etnorelativista é a aceitação, no qual o aprendente se começa a 

compreender melhor, admitindo e explorando outros contextos culturais e questionando 

as suas próprias atitudes prévias de supremacia e de intolerância. Este estádio não 

significa necessariamente que o aprendente deve concordar com a perspetiva, as atitudes 

e os comportamentos do Outro, embora manifeste uma tolerância de ambiguidade e 

respeito pela pluralidade de cosmovisões; seguidamente, na fase de adaptação, o 

aprendente revela um conhecimento aprofundado da sua cultura e da do Outro que usa 

para transferir a sua referência cultural que é transformada no contacto e na interação 

com o Outro. Esta transferência de sistemas culturais é crucial para o estádio final que 

Bennett denomina originalmente como «integração». Nesta fase, o aprendente continua 

a demonstrar a capacidade de transferir o seu quadro de referência cultural em relação à 

esfera do Outro mas a novidade é que o aprendente já o faz consciente e 

espontaneamente como parte do seu processo de aprendizagem intercultural. 

Atualmente, podemos considerar o modelo de sensibilização cultural de Bennett (1993) 

incompleto à luz do modelo da escola inclusiva e, como tal, poderíamos acrescentar a 

fase de inclusão que pressupõe o acolhimento da cultura do indivíduo estrangeiro no 

seio da sociedade. O culminar deste processo é, de facto, a manifestação de empatia 

pela visão do Outro e a inclusão desta perspetiva na construção da sua própria 

identidade cultural. 

Contudo, mais tarde, Bennet, Bennett e Allen (1999) correlacionaram as fases da 

sensibilidade intercultural com as etapas da aprendizagem de uma língua estrangeira 

(figura 29) e concluíram que as fases de recusa e defesa (nível etnocêntrico) estão 

relacionadas com o nível inicial de aprendizagem; o nível intermédio já oscila entre o 
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nível etnocêntrico e etnorelativo, uma vez que evolui da minimização para a aceitação e, 

finalmente, o aprendente de nível avançado encontra-se plenamente na fase etnorelativa 

de adaptação e integração/inclusão.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Figura 29: A relação das fases da sensibilidade intercultural com os níveis de aprendizagem de uma LE 

(Liddicoat et. al, 2003 adaptado de Bennett, 1999)  

 

 

Contudo, não estamos convictas de que esta relação seja assim tão linear, na medida em 

que a competência linguística ainda incipiente de um aprendente num nível inicial não 

significa igualmente uma competência intercultural incipiente nem o caso contrário de 

um aprendente de nível avançado que expresse uma visão etnocêntrica. 

 

 

 

 

1.4.6 O modelo de Deardorff (2006, 2009)  

 

 

O modelo de competência intercultural de Darla Deardorff (2006) pode ser aplicado ao 

processo de ensino-aprendizagem das línguas estrangeiras por compreender atitudes e 

conhecimentos à semelhança do modelo proposto por Byram (1997).  
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Deardorff (2006) entende competência intercultural como uma capacidade baseada em 

motivação, atitudes, estratégias e reflexão para interagir eficaz e adequadamente em 

situações em que intervenham interlocutores de diferentes proveniências linguísticas e 

culturais.  

O modelo de Deardorff (figura 30) apresenta um formato piramidal escalonado em 

quatro níveis. Na base da pirâmide estão as atitudes necessárias para iniciar a interação 

com o Outro pautadas pela curiosidade, a valorização pela diversidade cultural, o 

respeito, a abertura, a suspensão de julgamento e a tolerância de ambiguidade. O fio 

condutor que perpassa estas atitudes é o facto de o aprendente demonstrar uma 

disposição para pensar de uma forma diferente da que estão acostumados e uma postura 

modesta perante o Outro.  

O nível imediatamente superior é de teor cognitivo/ estratégico por se referir ao 

conhecimento de Si e do Outro bem como às estratégias usadas para a sua descoberta e 

aquisição numa relação de reciprocidade. A partir da gestão destas atitudes, 

conhecimentos e estratégias, o aprendente será mais capaz de alcançar resultados quer 

internamente quer manifestando-os de forma percetível para o Outro. A nível interno, 

destacam-se a flexibilidade, a adaptação, o ponto de vista etnorelativo e a empatia que 

se materializam, a nível externo, na comunicação intercultural eficaz e adequada ao 

contexto e aos interlocutores.  

Segundo Deardorff (2006), o processo da competência comunicativa intercultural 

depende de diversas variáveis e estende-se para além do espaço físico da sala de aula e 

do tempo (aprendizagem ao longo da vida). Sendo um processo, é gradual e está sujeito 

a constantes avanços/ recuos fruto das experiências, da mudança de atitudes e da 

utilização de diferentes estratégias.  

Por esta razão, cremos que o modelo de Deardorff (2006) também pode ser perspetivado 

um modelo de desenvolvimento mas também causal, ao identificar as relações que as 

várias componentes mantêm entre si (figura 30).   
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Figura 30: A pirâmide da competência intercultural  
Fonte: Deardorff (2006, p. 196)  
 
 
 
 
Ao observar o modelo apresentado na figura 30, podemos associá-lo à construção de 

uma casa que se processa bloco sobre bloco. No âmbito da promoção da CCI, supomos 

que este desenvolvimento se processa mais num movimento em espiral, caracterizado 

por avanços e recuos que marcam encontros e desencontros, acordos e desacordos quer, 

por um lado, fruto de atitudes positivas como o respeito, a abertura, a curiosidade pela 

descoberta quer, por outro, a desconfiança, o desprezo e a intolerância.  

Por esta razão, outra forma apresentada por Deardorff (2009) para esquematizar o 

desenvolvimento da competência comunicativa intercultural assume-se como a figura 

31, cujo modelo é organizado segundo a tipologia de desenvolvimento e explora mais a 

relação de causalidade. 
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Figura 31: A ciclicidade da competência comunicativa intercultural  
Fonte: Deardorff (2009) 

 
 
 
 

Neste modelo cíclico, à semelhança do de Byram (1997), as atitudes de respeito, 

abertura, curiosidade e predisposição para a descoberta são os requisitos fundamentais. 

A nível individual, o aprendente deve ter consciência do conhecimento da sua própria 

língua e cultura e estar munido de capacidades que lhe permitam ouvir e observar 

atentamente para posteriormente analisar, interpretar, relacionar e avaliar a informação 

obtida com vista ao alargamento do seu quadro de referência e a uma mudança de 

perspetiva. O objetivo máximo prende-se com dois conceitos-chave: a eficácia e a 

adequação da interação intercultural num dado contexto.  

Na nossa opinião, esta representação (figura 31) é muito completa e indica um caráter 

processual contínuo e contextualizado. Apesar de não serem tão visíveis os objetivos 

máximos estipulados como no seu formato piramidal (figura 30), este processo não 
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indica uma etapa final a atingir mas apenas um requisito de partida que reside na 

mudança de atitudes, o que constitui a fundação do desenvolvimento da CCI. 

Conseguimos observar também que as dimensões enunciadas por Deardorff (2009) se 

encontram no mesmo patamar em termos de importância atribuída, o que se relaciona 

com o que já foi previamente referido. Interpretamos igualmente que o indivíduo, ao 

demonstrar determinadas atitudes, fica habilitado diretamente a conseguir interagir 

adequada e eficazmente em situações interculturais, sem depender exclusivamente do 

conhecimento  cultural.  

 

 

1.4.7 O modelo do arco-íris  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O modelo do arco-íris (Kupka et al., 2007) é um dos modelos do desenvolvimento da 

competência comunicativa intercultural mais complexos por integrar uma miríade de 

variáveis culturais, linguísticas e contextuais que intervêm na co-construção da 

interculturalidade, como se pode ver no esquema representado na figura 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
         Figura 32: O modelo do arco-íris                                     Fonte: Kupka et al. (2007, p.25)  
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Segundo Kupka et. al (2007), as necessidades básicas da humanidade são praticamente 

transversais a todas as culturas. De uma forma ubíqua, a comunicação intercultural está 

sujeita a «ruído» de caráter contextual, entre outros fatores, que pode afetar ou perturbar 

a sua transmissão.  

No nosso entender, as perceções quer do membro da cultura A e B referem-se a uma 

parte mais visível da cultura ao passo que os conceitos como a auto-consciência aludem 

à parte mais oculta do icebergue cultural. Para além disso, a noção de distância cultural 

consciencializa o aprendente das implicações de comunicar com um interlocutor de uma 

cultura muito distante da sua. O esquema demonstra igualmente linhas sobrepostas 

contínuas ou tracejadas. A nosso ver, a linha contínua significa uma partilha de 

significado e de compreensão mútua. Contudo, o tracejado denota a possibilidade de 

existência de mal-entendidos ou de conflitos. Assim, com a exceção do modelo co-

orientacional, perspetivamos este modelo como pertencente às outras categorias já 

previamente enunciadas.  

 

 

 

1.4.8 O modelo de Boecker e Jäger (2006)  

 

 

 

O modelo proposto pelos autores Boecker e Jäger (figura 33) representa o 

desenvolvimento da competência comunicativa intercultural em formato de espiral e, ao 

contrário do primeiro modelo de Deardorff (2006) que tende a ser um pouco rígido na 

estrutura da pirâmide escalonada e na transição do aprendente pelos vários escalões, 

este modelo sobressai pela fluidez na transição dos patamares até atingir a consciência 

crítica intercultural.  

Podemos ver, na figura 33, que os escalões são interdependentes uns dos outros, embora 

manifestem uma causalidade recíproca.  

Em primeiro lugar, a base constitui o conhecimento intercultural e as capacidades ou 

estratégias comunicativas que permitem ao aprendente gerir conflitos. Essa negociação 

está dependente do facto de o aprendente demonstrar atitudes valorizadoras da 
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diversidade cultural e da tolerância de ambiguidade. Como resultado, o aprendente 

torna-se capaz de relativizar o seu quadro conceptual, criando empatia com o Outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33: O modelo em espiral do desenvolvimento da competência comunicativa            
intercultural                                                                                                                  
Fonte: Boecker & Jäger (2006, p. 7)  
 

 

 

A noção de espiral aplicada a este modelo denota um processo contínuo, dinâmico e 

interativo. É um ciclo de desenvolvimento sustentado  que pode, no nosso entender, ser 

controlado metacognitivamente após cada estádio. Interpretamos também o progressivo 

aumento do tamanho da espiral paralelamente ao desenvolvimento gradual da CCI. 

Por isso, para nós, esta configuração ilustra como um modelo pode não apenas ser de 

desenvolvimento, mas também causal ou ainda mesmo adaptativo, ao prever os avanços 

e recuos no desenvolvimento da competência comunicativa intercultural.  
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1.5 Reflexão sobre os modelos comunicativos interculturais 

 

 

Após a apresentação de vários modelos ao serviço da promoção da competência 

comunicativa intercultural na aula de LE, gostaríamos de resumir a sua tipologia para 

efetuarmos uma comparação entre si (quadro 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 4: Quadro recapitulativo da tipologia dos modelos da competência comunicativa intercultural  

 

 

De acordo com a taxonomia de Spitzberg e Chagnon (2009), o modelo da terceira 

cultura é o  único que reúne todas as caraterísticas.  

Consideramos que os modelos de Byram (1997) e de Deardorff (2006) são os mais 

semelhantes (quadro 5).  
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Autor Competências  

Byram (1997)  - Conhecimento de Si e do Outro ("savoir") 
- Atitudes de abertura, curiosidade e disponibilidade 
para suspender a descrença ("savoir être")  
- Capacidades de interpretar e relacionar ("savoir 
comprendre")  
- Capacidades de descoberta e de interação ("savoir 
aprendre/faire")  
- Consciência cultural crítica ("savoir s’engager") 

Deardorff (2006)  - Respeito, abertura, curiosidade e tolerância (atitudes)  
- Conhecimento da sua própria cultura e da do Outro 

- Consciência sociolinguística e cultural 
- Ouvir, observar, interpretar, analisar, avaliar e 
relacionar (capacidades/estratégias) 
- Adaptabilidade, flexibilidade, visão etnorelativista, 
empatia  

 
Quadro 5: Paralelismo dos modelos da competência comunicativa intercultural de Byram (1997) e 
Deardorff (2006, 2009)    
 
 
 
Os aspetos partilhados por ambos os modelos são o desenvolvimento da competência 

existencial e as capacidades de interpretação e relacionamento.  

Consideramos que o modelo de Byram (1997) relaciona mais diretamente as 

competências específicas do desenvolvimento da competência comunicativa 

intercultural com as competências gerais preconizadas pelo QECR (Conselho da 

Europa, 2001), apesar de no modelo de Deardorff essa correlação também existir, se 

bem que de uma forma menos percetível.  

Por outro lado, os modelos de Kramsch (1993) e Bennett (1993) demonstram o seu 

potencial, nomeadamente, no entendimento da criação do «terceiro espaço», 

consciencializando o professor e o próprio aprendente de como os fatores de ordem 

individual influenciam essa interação e as estratégias necessárias para lidar com a 

diminuição da distância cultural e a fundação de um espaço comum; em relação a 

Bennett (1993), a sua escala de sensibilidade cultural poder servir o propósito do 

professor em diagnosticar os níveis em que se encontram os aprendentes no início de 
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um curso em termos de conhecimento "mind set"; capacidades "skill set" e atitudes 

"heart set". Em termos processuais,  o modelo proposto por Boecker e Jäger (2006) é o 

que melhor espelha a forma como o aprendente manipula os constantes (re)ajustamentos 

na promoção da competência comunicativa intercultural. Neste sentido, como nos diz 

Bizarro (2006: p. 58),  

 

 

Para que haja compreensão de um modelo novo ou mobilização de um conceito pelo 
aprendente, deve ser transformado o conjunto da sua estrutura mental. O seu quadro 
de questionamento é reformulado; a sua grelha de referências amplamente 
reelaborada. Estes mecanismos nunca são imediatos, passando por fases de conflitos 
ou de interferências. Tudo é, pois, questão de aproximação, de implicação, de 
confrontação, de descontextualização, de interconexão, de ruptura, de alternância, de 
emergência, de recuo e, sobretudo, de mobilização. (Gaonac'h org. 1990b) 

 

 
 

Igualmente no nosso entender, apesar de o modelo do arco-íris representar a panóplia de 

fatores e variáveis que intervêm no processo comunicativo intercultural e os seus 

fundamentos teóricos subjacentes como a teoria dos sistemas, a teoria da construção 

social da realidade, a teoria da aprendizagem social, a teoria da identidade social, a 

teoria da gestão identitária e a teoria de gestão da ansiedade/incerteza (Kupka, Everett & 

Wildermuth, 2007), consideramo-lo demasiado complexo para ser adotado como 

exemplo a seguir na aula de língua estrangeira, na medida em que consiste em dez 

competências, nomeadamente, a competência em LE, a distância cultural, a consciência 

de si próprio, o conhecimento cultural, as capacidades, a motivação, a adequação e a 

eficácia, a influência do contexto e a afinidade intercultural. A exequibilidade deste 

modelo em contexto de sala de aula exigiria que cada aula e as atividades propostas se 

dedicassem individualmente a cada uma das dez competências previamente enunciadas, 

o que nos parece inviável nas condições de ensino-aprendizagem em que vivemos.  

Não nos detivemos  também sobre os modelos de Hamilton, Richardson e Shuford 

(1998) e Ting-Toomey e Kurogi (1998) por considerarmos que se aplicam mais ao 

contexto da exploração das relações interculturais num contexto profissional do que 

escolar ou académico.  

A esquematização do desenvolvimento da competência comunicativa intercultural que 

consideramos mais exequível de ser aplicada ao ensino-aprendizagem de LE é a que se 
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encontra representada na figura 34 na medida em que combina elementos dos vários 

modelos previamente apresentados e, portanto, torna-se, no na nossa ótica, a forma mais 

holística de trabalhar a competência comunicativa intercultural na aula de LE.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 34: A súmula da competência comunicativa intercultural  
Fonte: Lundgren (2009: p.4) 
 
 
 
 
 

Este esquema da autoria de Lundgren (2009) resume as componentes previamente 

referidas ao longo do capítulo que interagem e convergem para formar a competência 

comunicativa intercultural (assinalada como X no diagrama), a saber, as macro-

capacidades linguísticas (a compreensão escrita e oral, assim como a produção escrita e 

oral) e as diferenças de registo de língua quer da própria língua (L1) quer da língua 

estrangeira (L2); os aspetos da baixa e da alta cultura quer da cultura materna (C1) quer 

da cultura estrangeira (C2) e uma fusão das competências preconizadas por Byram 

(1997), Deardorff (2006) e Bennett (1993).  

Tendo em mente estes princípios, o próximo capítulo ocupar-se-á, com mais pormenor, 

da aplicação pedagógica desta competência na aula de LE. 
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Resumo do capítulo 1:  

 

Este capítulo debruçou-se sobre a importância da educação intercultural no panorama da 

sociedade atual globalizada e em constante mudança. A aprendizagem de línguas 

estrangeiras é uma mais-valia preconizada pelo QECR (Conselho da Europa, 2001) nos 

conceitos de competência plurilingue, pluricultural e intercultural. Também foi 

explorada a relação entre língua e cultura e possíveis formas da sua abordagem na aula 

de LE. Relativamente à competência comunicativa intercultural, foram descritos alguns 

modelos de comunicação intercultural à luz dos princípios do QECR (Conselho da 

Europa, 2001), enfatizando a afinidade dos modelos de Byram (1997) e Deardorff 

(2006, 2009), o enfoque nas estratégias comunicativas (Kramsch, 1993), o dignóstico 

intercultural em termos declarativos, operativos e afetivos (Bennett, 1993) e processuais 

(Boecker & Jäger), cuja epítome holística fica bem patente na configuração de 

Lundgren (2009).  
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CAPÍTULO 2: Para uma didática da comunicação intercultural na aula de LE  

 

 

 

Education is not the filling of a pail, but the 
lighting of a fire. 

William Butler Yeats  
 

 

 

 Inerente à exploração da didática da comunicação intercultural, verifica-se a 

existência de três dimensões, de acordo com Alarcão et al. (2008):  

 

- a dimensão metodológica;  

- a dimensão inter-pessoal;  

- a dimensão  sócio-política.  

 

A nosso ver, estas dimensões pressupõem uma existência interdependente. A dimensão 

metodológica procura explorar caminhos que promovam o desenvolvimento da 

competência comunicativa intercultural na ótica do professor e do aluno. A dimensão 

inter-pessoal explora  a identidade do Eu e a influência dessa experiência na relação 

com o Outro e a dimensão sócio-política enfatiza o respeito por todas as línguas,  

culturas e cidadãos numa linha de promoção da cidadania e coesão social.  

A aula de LE deve ser considerada um espaço por excelência onde se pode e deve 

efetivar a comunicação intercultural e o desenvolvimento da competência comunicativa 

intercultural. Sudhershan (2012: p. 41) diz-nos que  

 

the principles of such an approach have been outlined by Liddicoat et al. (2003 
pp.46-51), in whose view intercultural language learning is, first of all, about active 
construction of knowledge, making connections, and social interaction. In other 
words, the learner must actively engage in language and culture learning, which is a 
social and interactive process that requires a reconceptualisation of the learner’s 
existing knowledge base in light of new stimulating input about other languages and 
cultures and how these relate to his or her own. It depends furthermore on critical 
reflection on the part of the learner, as well as the acceptance of responsibility for his 
or her own role in successful communication and interaction with people from other 
linguistic and cultural backgrounds. 
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Liddicoat (2003) entende a sala de aula como um palco para o estabelecimento de 

relações sociais, cujo processo é dinâmico e interativo baseado na troca, aproximação e 

negociação de significado no sentido da co-construção de conhecimento.  

O esquema que se segue (figura 35) demonstra as fases a que deve obedecer o referido  

processo de aprendizagem intercultural, à semelhança do modo de atuação 

estandardizado numa aula de LE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35: O processo da aprendizagem intercultural  
Fonte: adaptado de Liddicoat (2003)  
 
 
 
 
Segundo Liddicoat (2003), o modo de operacionalização deste modelo (figura 35) deve 

respeitar as quatro etapas enunciadas. Na primeira etapa, o aprendente é exposto a input 

sobre a cultura estrangeira, sendo encorajado a compará-lo, a explorar as diferenças 

entre a C1 e a C2 e a refletir sobre elas e a tentar encontrar uma justificação para essas 

mesmas diferenças. A fase de experimentação sobre o input previamente introduzido é 

geralmente guiada e exercitada, visando a produção livre na fase seguinte. A fase de 

produção implica o uso de atos discursivos e informação de caráter cultural no âmbito 

da realização de simulação de tarefas comunicativas. Segue-se a fase de feedback 

reflexivo sobre a atividade de produção e os sentimentos positivos e negativos 

experimentados pelo aprendente durante a realização dessa atividade. O professor deve 

nesta fase também manifestar a sua avaliação sobre as atividades realizadas.  
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Este modelo de Liddicoat (2003) assemelha-se, em grande parte, ao modelo proposto 

por Russell (1999) que demonstra o processo de construção do saber e da identidade 

cultural (figura 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: O processo da construção do saber e da identidade cultural  
Fonte: adaptado de Russell (1999)  
 

 

Articulando estes modelos com as fases da aula, no nosso entender, a fase de 

sensibilização corresponde à perceção/consciencialização das diferenças feita através de 

vários tipos de recursos; segue-se a fase de experimentação na qual o aprendente 

aprofunda aos seus conhecimentos através da realização de exercícios (experimentação) 

ou na interação com o Outro, relacionando esses conhecimentos com o seu referencial e 

atuando em função dessa troca de informação (produção). No final, através da reflexão, 

o aprendente deve dar feedback ao professor sobre a exequibilidade da realização das 

tarefas e a sua impressão geral sobre o processo que encetou. Russell (1999: p. 108) 

condensa este ponto na seguinte citação, afirmando que:  

 

Perceber as 
diferenças  

Atuar em 
função deste 

conhecimento 

Refletir  

Conhecer e 
interpretar 
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 para alcanzar esta competencia intercultural, tendremos que desarrollar en nuestros 
alumnos y alumnas las siguientes capacidades: a) capacidad para «percibir las 
diferencias» entre su cultura propia y la C2 en los hechos sociales y culturales que 
vayan descubriendo y también, a través de ellos, en los significados y los valores 
subyacentes; b) capacidad para «conocer e interpretar» los fenómenos sociales, los 
distintos sistemas de valores, símbolos, etc., que rigen en la C2, y, en particular, 
capacidad para relacionar estos comportamientos, valores, etc., con los grupos 
sociales que se identifican a través de ellos; c) capacidad para «actuar» a partir de 
este conocimiento: elegir su propio comportamiento en función de las reglas 
sociales, los usos, los valores, etc., de la C2 y de los suyos propios, cuando se 
encuentren en interacción con personas o situaciones de dicha cultura; d) y, por 
último, capacidad para «reflexionar» a partir de esta acción, es decir, volver a 
considerar con una mirada distinta la cultura propia a partir de este contacto con la 
C2, para fomentar así la construcción de una «identidad. 

 

 
 

 

Russell (1999), para além de delinear um ciclo de comunicação intercultural que deve 

obedecer à perceção das diferenças entre a C1 e a C2, à interpretação e relacionamento 

de fenómenos culturais com a C, à eventual mudança de atuação do aprendente em 

função dessas manifestações e à reflexão sobre as ações tomadas que contribuem para a 

construção de uma terceira cultura intermediária, manifesta um enfoque na alta Cultura, 

ou seja, a parte oculta dos fenómenos culturais por se referir a "valores, regras sociais, 

usos" que se encontram subjacentes aos fenómenos culturais da baixa cultura.  

Poderemos igualmente traçar um paralelismo entre estes modelos com a forma como se 

processa a aquisição desta competência para Deardorff (2006, 2009) que complementa o 

seu modelo piramidal da competência comunicativa intercultural.14 O esquema a seguir 

representado (figura 37) realça o facto de, apesar de ser um modelo cíclico, as atitudes 

de respeito, abertura, valorização pela diversidade, curiosidade, suspensão de 

julgamento e tolerância de ambiguidade são cruciais para a passagem para o nível 

seguinte, a sensibilização cultural e sociolinguística derivada da tomada de 

conhecimento de si próprio e a aquisição de conhecimento na interação com o Outro, 

sendo capaz de ouvir com atenção, observar para depois analisar essa informação, 

interpretá-la e relacioná-la. O aprendente, assim, sente-se capaz de se comportar e 

comunicar adequadamente em situações interculturais, na medida em que considera a 

perspetiva do Outro em termos de uma visão etnorelativista e empática.  

 

14 Cf. figura 18 
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Figura 37: O modelo processual da competência intercultural  
Fonte: Deardorff (2006: p. 198)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os modelos apresentados da autoria de Moran (2001), (figuras 38 e quadro 6) são, na 

nossa perspetiva, os que mais se aproximam, em termos metodológicos, ao percurso que 

o aprendente deve seguir na realização de uma atividade na ótica da didática 

intercultural ao envolver aquisição de conhecimento acerca:  
 

- do conteúdo (saber sobre);  

- do motivo (saber porquê);  

- das estratégias comunicativas interculturais (saber como).  
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Figura 38: O ciclo da competência comunicativa intercultural  
     Fonte: Oliveira (2007: p. 79)   
 

 

De  acordo com Moran (2001), o processo de aprendizagem intercultural desenvolve-se 

num movimento cíclico e implica que o aprendente domine o conhecimento declarativo 

(o saber), metodológico (saber como), justificativo e  aplicativo (saber porquê/para quê), 

para além do conhecimento sobre si próprio.  

O conhecimento declarativo visa obter conteúdo cultural, através da recolha de 

informação; o conhecimento metodológico destina-se a saber como determinadas 

práticas culturais se processam e a legitimá-las através de explicações. Ao conhecer-se 

mais aprofundadamente sobre si próprio mediante, será mais capaz de estabelecer 

pontes com o Outro e de desenvolver um nível mais profundo de autoconsciência 

intercultural.  
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     Quadro 6:  A influência dos saberes gerais na abordagem de conteúdo, realização de atividades e      
     observação de resultados                                                                     
     Fonte: Oliveira (2007: p. 74)   
 
 
 
Aplicar estas orientações na sala de aula é uma tarefa complexa para o professor, na 

medida em que tem de gerir a diversidade presente nesse espaço sem tomar partidos e, 

segundo Leite (2011: p. 25) “usar as ferramentas didáctico-pedagógicas para interagir 

com todos os capitais culturais [dos aprendentes] transformando-os em capitais 

pluriculturais.” 

De acordo com Bourdieu (1986), o conceito de capital cultural refere-se ao conjunto de 

referenciais do indivíduo adquiridos quer pelo contexto escolar ou familiar. Para este 

autor, o capital cultural desdobra-se em três dimensões. O estado incorporado relaciona-

se com a veiculação de conhecimentos; o estado objetivado reveste-se de uma dimensão 

material, por exemplo, a partir de livros e o estado institucionalizado refere-se à 

aquisição de certificados e diplomas que atestem o capital atingido pelo indivíduo. 

Paralelamente a este conceito, Bourdieu (1986) alude também ao «habitus», que se 

refere à forma como o indivíduo reproduz esse capital cultural, isto é, na sua forma de 

pensar e de agir, em suma, o que molda a sua mundividência.  

Na aula de LE, cabe ao professor aceder aos capitais culturais dos seus alunos para os 

transformar em capitais interculturais. Na verdade, como nos refere Pöllmann (2013: p. 

2) sobre essa relação de interdependência,  

 

all forms of intercultural capital are also forms of cultural capital in that they are 
particular to the cultures in relation to and through which they have emerged. And all 
forms of cultural capital are also forms of intercultural capital given that the cultures 
in relation to and through which they have emerged constitute, to a greater or lesser 
extent, a product of intercultural contact and “mixing. 
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Para este autor (2013), a construção do capital intercultural está sujeita a várias etapas, 

nomeadamente, consciencialização, aquisição e aplicação (figura 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 39: O modelo da construção do capital intercultural 
Fonte: Pöllmann (2013: p. 2)   
 
 
 
 
 

Neste esquema (figura 39), verificamos que o pleno desenvolvimento do capital 

intercultural implica aquisição de conhecimentos e consciencialização de si e do Outro 

no sentido de apreciar a diversidade de «habitus» ou a similaridade em comum.  

O «habitus» desempenha um papel fundamental no desenvolvimento deste capital 

intercultural mas este último também se encontra sujeito à inter-relação de mais fatores, 

como o esquema da figura 40 exemplifica.  

Este esquema (figura 40) demonstra que os recursos económicos da família do 

indivíduo bem como os seus grupos de pertença ou afiliações têm influência na 

quantidade e qualidade de capital cultural a que ele pode ter acesso, o que, futuramente, 

influencia a forma como constrói o seu capital intercultural mediante essa base; por 

outro lado, o perfil do indivíduo em termos de personalidade e estilos cognitivos de 

aprendizagem também pode prestar um papel importante no estabelecimento de uma 

disposição a entabular com o Outro no combate ao etnocentrismo.  
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Figura 40: Fatores intervenientes na construção do capital intercultural 
Fonte: Pöllmann (2013: p. 3)   
 

 

Desta forma, como nos referem Bizarro e Braga, (2004: p. 60)  

 

ao ter consciência destes factos e ao contemplá-los na sua actuação pedagógica, o 
professor assume-se como um agente intercultural. Compete à escola ser fonte do 
capital social e do capital cultural de todos os que a frequentam (com particular 
atenção para os alunos que, no seio familiar, a eles não têm acesso), viabilizando a 
construção do respectivo habitus. 
 
 
Ainda de acordo com Bizarro e Braga (2004, p. 63),  

 
 

no século XXI, um professor precisa de saber identificar e distinguir os conceitos de 
atitudes, valores, crenças e comportamentos. Precisa de identificar, caracterizar e 
desmontar estereótipos culturais. Precisa, ainda, de, assumindo um ponto de vista 
humanista, pedagógica e cientificamente competente, se servir de formas e meios 
diversos de comunicação para anular preconceitos, recorrendo a estratégias 
educativas variadas e a metodologias que sirvam o conhecimento do EU e do 
OUTRO. 
 
 
A interculturalidade na aula de LE não se resume a uma mera transmissão de 

informações culturais por parte do professor e dos aprendentes sem haver interação, 
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diálogo e questionamento de ambas as partes que leve a uma postura de respeito pelo 

Outro sem renunciar à identidade própria. Neste contexto, o professor deve agir como 

um mediador da aprendizagem e da co-construção intercultural dos aprendentes, 

estimulando a sua curiosidade, motivação e interesse pelo Outro e apelando à 

descentração da sua cultura de origem. Desta forma, de acordo com Reis e Brock (2010: 

p. 78-80),  

 

quando o professor de língua estrangeira possuir essa consciência, esta se refletirá no 
seu projeto de ensino que irá, consequentemente, primar não só pela construção de 
uma competência linguística de seus alunos, mas também pela construção de uma 
competência intercultural, o que resultará na formação de agentes de transformação 
social. (…) Esse objetivo poderá ser atingido quando o professor for capaz de criar 
atividades que habilitem os alunos a discutirem e a traçarem conclusões a partir d[as] 
suas próprias experiências com a cultura-alvo, resultado do que eles tenham ouvido 
ou lido a respeito, encorajando análises comparativas com a cultura materna. 

 
 
Em termos práticos, no âmbito da didática da interculturalidade, segundo Reis e Brock 
(2010: p. 76),  
 

cabe ao professor ajudar [os] seus alunos a reorganizarem [o] seu próprio contexto 
cultural e oferecer-lhes oportunidades para desenvolverem habilidades de 
investigação e reflexão cultural cada vez mais complexas. Quando o professor 
promove o encontro de duas culturas, deve ter a preocupação de não fomentar a ideia 
de cultura certa/correta e cultura errada/incorreta, mas sim, cultivar a ideia das 
diferenças culturais. Diferenças, essas, que vão muito além das artes, das datas co-
memorativas, das vestimentas e da culinária. Aspectos su[b]tis ligados à linguagem, 
como a escolha do nível de formalidade a ser usado em determinada situação, 
precisam e devem ser trabalhados. Circunstâncias simples como tomar um táxi, 
telefonar, fazer compras, dar uma gorjeta, pedir informações, ou circunstâncias mais 
formais como negociações políticas e comerciais podem provocar conflitos ou 
situações desagradáveis quando não são devidamente assimiladas. 

 

 

O esquema seguinte (figura 41) sintetiza os pontos-chave de uma prática da didática da 

interculturalidade, enfatizando as competências cognitiva, estratégica, interacional, 

existencial que configuram uma competência de aprendizagem metacognitiva 

transversal.  
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Figura 41: A confluência das competências gerais na ótica da didática intercultural 
Fonte: Oliveira (2007: p. 18) 
 
 
 
 
 
Sendo o cerne da didática da interculturalidade o respeito pela alteridade e por nós 

próprios, entendemos que essa diversidade não está patente não só na diversidade de 

proveniências linguísticas e culturais mas também na heterogeneidade de formas de 

aprender, de trabalhar e de comunicar. Desta forma, o professor deve equacionar a 

possibilidade de usar uma pedagogia diferenciada derivada dos fatores de ordem 

individual, dos processos de aprendizagem para respeitar a individualidade, a forma de 

ser e estar de cada aprendente. Como nos dizem Gouveia e Solla (2004: p. 67), a 

pedagogia diferenciada  

 

considera a heterogeneidade dos alunos do ponto de vista das suas diferenças 
psicológicas (personalidade e história de vida, motivação, criatividade, energia, 
ritmos...), do ponto de vista das diferenças sócio-culturais (valores, crenças, 
especificidades culturais, códigos de linguagem, tipos de socialização...) e ainda as 
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suas diferenças cognitivas (estádios de desenvolvimento operatório, modos de 
pensamento, estratégias de aprendizagem, nível de conhecimentos na matéria...). É 
uma pedagogia para a autonomia, porque ao tentar adaptar os dispositivos e os 
processos de ensino-aprendizagem aos alunos, ajuda-os também a conhecerem-se e a 
aprenderem a utilizar e a valorizar os seus próprios recursos e estratégias. 

 

 

O conhecimento de Si próprio não passa apenas pela reflexão das práticas socioculturais 

mas pela noção real dos recursos que os alunos mobilizam para aprender melhor e 

conhecer o Outro a um nível que lhes permitam desenvolver empatia, tolerância de 

ambiguidade, sentimentos intrínsecos ao desenvolvimento da competência 

comunicativa intercultural. Referimo-nos, portanto, ao uso de estratégias de 

aprendizagem, focando-nos depois, mais especificamente, nas estratégias de 

comunicação focadas na mediação e remediação intercultural.  

 

 

 

2.1. Estratégias de (re)mediação cultural  

 

 

 
 

The art of 'seeing' has to be learned. 
 

                                 Marguerite Duras  
 

 

 

 Numa situação de interação cultural, entrecruzam-se determinadas variáveis que 

influenciam o processo comunicativo, podendo ter repercussões menos positivas. Em 

termos básicos no âmbito deste processo, um emissor transmite uma mensagem através 

de um determinado canal, mensagem essa sujeita a «ruído» (Chen, 2007) que 

condiciona a descodificação dessa mensagem por parte do recetor, iniciando novamente 

o ciclo de transmissão em termos de feedback. O recetor deve considerar o conteúdo da 

mensagem a transmitir mas também correlacioná-la com variáveis que o afetam 

pessoalmente e o contexto, refletido nas seguintes questões:  
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- Quem é que transmite a mensagem?  

- A quem é que a mensagem é transmitida?  

- Qual é o objetivo da transmissão da mensagem?  

- Com que meios é transmitida a mensagem? 

- Onde é que é a transmitida a mensagem? 

- Quando é que é transmitida a mensagem? 

- Por que é que a mensagem é transmitida? 

- Com que elementos não-verbais é que a mensagem é transmitida?  

- Com que entoação é transmitida a mensagem?  

 

Para além destas questões, a comunicação intercultural está sujeita a três tipos de ruído 

(Wood, 2010), quer externo, quer interno, nomeadamente:  
 

- fisiológico;  

- psicológico;  

- físico;  

- semântico.  

 

O primeiro tipo relaciona-se com a influência de fatores, como o cansaço, que afetam a 

nossa concentração na mensagem. De uma forma análoga, o ruído psicológico tem a ver 

com a forma como os nossos sentimentos nos afetam e a mensagem veiculada. O ruído 

físico relaciona-se com a influência do ambiente ao redor dos interlocutores e o 

semântico é causado quando o significado não é partilhado por ambos.  

Chen distingue dois tipos de ruído que afetam a interação cultural, na medida em que 

(2007: p. 532)  

 

intercultural noise impedes the interpreting process (…) The first type of noise 
originates from the information sent by the source-language speaker, which takes the 
form of verbal and non-verbal signals. It results from any failure to notice and 
process the cultural factors contained in the source language, source paralanguage 
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and source kinesics. The second type of noise in the model comes from the social, 
cultural and situational context of the communication process. 

 
 
 

Acreditamos que o professor de LE tem um papel fundamental na redução do ruído, 

especialmente, o ruído semântico na comunicação intercultural. É tão vital enviar a 

mensagem certa como descodificá-la e retribuí-la em conformidade. Para isso, como 

mediador intercultural, o professor deve ouvir ativa e empaticamente, lendo nas 

entrelinhas culturais e colocando-se no ponto de vista do aprendente, sem o julgar ou 

tomar partidos. O professor deve incentivar o uso de estratégias comunicativas 

interculturais, de forma a que o significado possa ser partilhado pelo Eu e o Outro. O 

professor deve mostrar-se interessado em saber mais sobre as culturas dos aprendentes 

ou procurar informar-se através de outras fontes. Para Chen (2007: p.531), "if noise is 

introduced, the received message contains certain distortions, errors, extraneous 

material, which would certainly lead to increased uncertainty."  

Baseando-nos neste enquadramento, de modo a facilitar a comunicação com o Outro, o 

professor deve consciencializar o aprendente do potencial da utilização das estratégias 

comunicativas interculturais, derivadas do conceito mais abrangente de estratégias de 

aprendizagem. Em primeiro lugar, urge definir este conceito e as suas implicações. De 

um ponto de vista geral, Oxford (1990: pp.1-9) define as estratégias de aprendizagem 

como “steps taken by students to enhance their own learning (…) to make learning 

easier, faster, more enjoyable, more self-directed, more effective, and more transferable 

to new situations.”  

De acordo com Oxford (1990), as estratégias de aprendizagem, em termos gerais, 

contribuem para o desenvolvimento da competência comunicativa e promovem a 

autonomia do aprendente.  

Da mesma forma O’Malley e Chamot (1990: p.1) perspetivam estratégias como “special 

ways of processing information that enhance comprehension, learning, or retention of 

the information”. Para os autores, as estratégias de aprendizagem são encaradas como 

recursos facilitadores do processo de ensino-aprendizagem, podendo ser utilizadas como 

um recurso mediador da interculturalidade.  

Existem vários tipos de estratégias de aprendizagem, como a taxonomia de Oxford 

(1990) nos mostra (figura 42). 
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Figura 42: A taxonomia de estratégias de aprendizagem (Oxford, 1990, p. 16) 
 
 
 
No esquema representado na figura 42, chamam-nos especial atenção, na ótica da 

interculturalidade, as estratégias sociais que, no nosso entender, se tornam estratégias 

comunicativas interculturais ao permitirem o desenvolvimento da competência 

comunicativa intercultural, na medida em que o aprendente, através da língua, coopera 

com o Outro, questionando-o, pedindo-lhe para clarificar o sentido veiculado, para ser 

corrigido e, assim, gradualmente, criar empatia com o Outro, colocando-se no seu ponto 

de vista e desenvolvendo quer o conhecimento cultural do Outro, quer de si próprio 

(figura 43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 43: A tipologia das estratégias sociais  
Fonte: Oxford (1990: p. 21) 
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De acordo com Oxford (1990: p. 144), as estratégias sociais são encaradas como “a 

form of social behaviour; it is communication, and communication occurs between and 

among people. Learning a language thus involves other people, and appropriate social 

strategies are very important in this process.” O elemento comum que perpassa as 

estratégias sociais é a cooperação para facilitar a interação, a criação de relações 

interpessoais e a negociação de significado.  

Passando das estratégias sociais (Oxford, 1990) para as estratégias comunicativas, 

Rubin (1987) entende que  estas são meios para entabular comunicação com o Outro na 

tentativa de evitar o abandono da mensagem. Este tipo de estratégia é adequado para 

colmatar qualquer tipo de dificuldade ou a falta de conhecimento linguístico em veicular 

o sentido pretendido. Sobre o mesmo tipo de estratégias, Brown (2000), refere que 

podem incluir a utilização de elementos não-verbais. Um resumo das definições de 

estratégias de comunicação fornecidas por outros autores encontra-se no seguinte 

quadro (quadro 7):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 7: Definição de estratégias de comunicação  
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Celce-Murcia (1995: p. 26-29) agrupa-as nas seguintes categorias:  
 
1. “achievement” 
2. “stalling” 
3. “self-monitoring” 
4. “interacting” 
5. “social”  
 

Segundo Celce-Murcia (1995), a primeira categoria inclui estratégias comunicativas que 

se prendem com a realização de um determinado objetivo, por exemplo, usar uma 

perífrase ou mímica quando o interlocutor não compreende o significado de um termo 

específico; a segunda categoria prevê o uso de estratégias que permitam ao aprendente 

ganhar tempo, mediante o uso de expressões como, por exemplo, “Onde é que eu ia?”; a 

terceira categoria implica o uso de estratégias de auto-supervisão que permitam ao 

aprendente monitorizar o seu processo; as estratégias interactivas, como o próprio nome 

indica, são usadas para interagir com o Outro e, assim, apelar a clarificação, verificação 

ou ajuda por parte do interlocutor; e a última categoria, de teor social, supõe a procura 

ativa de oportunidades para interagir e praticar com os falantes da língua alvo.  

Os autores Kasper e Kellerman (1997) propuseram uma taxonomia específica de 

estratégias comunicativas (figura 44) e classificam as estratégias comunicativas em três 

tipos:  

1. estratégias interativas;  

2. estratégias de redução; 

3. estratégias compensatórias.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: A taxonomia das estratégias comunicativas (Kasper & Kellerman, 1997) 
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Mais especificamente, de acordo com Tarone (1983) e Dörnyei e Scott (1997), as 

estratégias de interação (quadro 8) incluem estratégias como pedido de ajuda que pode 

ser direto, questionando o interlocutor ou indireto através do uso de mímica ou contacto 

visual; as estratégias de redução preveem, por exemplo, a mudança de tema da 

conversa, reformulação ou, inclusivamente, abandono da mensagem por via da não 

resposta ou da simulação da não compreensão da resposta. Para colmatar problemas de 

comunicação, as estratégias de compensação integram estratégias como o uso de 

sinonímia/antonímia, paráfrases, aproximações, generalizações, exemplificações, 

substituições, repetições, empréstimos, estrangeirismos ou cunhagem de novas palavras, 

entre outras como tradução literal, adaptação de termos da língua materna à língua 

estrangeira («foreignizing») e troca de código linguístico, ou seja, usar termos da língua 

materna («codeswitching»).  
 

ESTRATÉGIA  DESCRIÇÃO  

ESTRATÉGIAS DE INTERAÇÃO 

PEDIDO DE 
AJUDA/CORREÇÃO/CLARIFICAÇÃO 

O aprendente pede ao interlocutor para 
o ajudar, corrigir ou esclarecer um 
determinado ponto.  

USO DE MÍMICA  O aprendente usa linguagem não-
verbal para transmitir sentido.  

ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO/EVITAMENTO 

MUDANÇA DE TEMA O aprendente evita certos temas com 
os quais não se sente suficientemente à 
vontade para comunicar. 

REFORMULAÇÃO O aprendente formula o mesmo 
discurso de uma forma diferente.  

DESISTÊNCIA O aprendente tenta comunicar sobre 
um tema menos familiar mas logo 
abandona a mensagem por dificuldades 
linguísticas.  
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ESTRATÉGIAS DE COMPENSAÇÃO 

USO DE SINONÍMIA/ANTONÍMIA O aprendente usa palavras com o 
mesmo significado ou opostos do 
conceito a veicular.  

PARÁFRASE O aprendente faz uma descrição 
alargada de um determinado vocábulo. 

APROXIMAÇÃO  O aprendente tem consciência de que 
não está a usar o vocábulo correto mas 
usa uma terminologia semântica 
aproximada de modo que o seu 
interlocutor compreenda o sentido 
veiculado.   

GENERALIZAÇÃO  O aprendente usa hipónimos do 
conceito em mente.  

EXEMPLIFICAÇÃO  O aprendente pode recorrer à mímica, 
ao desenho ou à imitação de som para 
demonstrar o conceito em mente.  

SUBSTITUIÇÃO O aprendente troca deliberadamente 
vocábulos mais difíceis por termos que 
domina mais.  

REPETIÇÃO O aprendente repete uma palavra na 
ânsia de fazer veicular o sentido ao 
interlocutor.  

EMPRÉSTIMO («FOREIGNIZING»)  O aprendente vai buscar uma palavra a 
outra língua estrangeira, não 
necessariamente a língua materna, 
adaptando-a à fonologia ou morfologia 
da língua-alvo.  

USO DE ESTRANGEIRISMOS O aprendente incorpora palavra de 
origem estrangeira na língua alvo.  

CUNHAGEM DE PALAVRAS O aprendente inventa uma palavra na 
língua estrangeira para transmitir a 
ideia de um conceito que não domina. 

TRADUÇÃO LITERAL O aprendente traduz literalmente a 
partir da sua língua materna. 

«CODESWITCHING»  O aprendente usa termos da sua 
própria língua materna (alternância de 
código linguístico).  

 

 Quadro 8: Estratégias de comunicação intercultural (adaptado de Tarone (1983) e Dörnyei & Scott (1997)  
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Do ponto de vista do desenvolvimento da competência comunicativa intercultural na 

aula de LE, Motta-Roth (2003: p. 6) revela as estratégias com mais potencial ao serviço 

desta competência para estabelecer contactos interculturais e conservá-los para lá da 

primeira impressão que são, nomeadamente:  

 
 

− iniciar e manter contato intercultural com o objetivo de aprender sobre a Cultura 
2, como representante da Cultura 1;  
− explorar material cultural original;  
− compilar e classificar informação sócio-cultural [nos média] e na literatura;  
− fazer analogias, comparações e contrastes entre fa[c]tos das Culturas 1 e 2; 
− identificar e interpretar fatores desconhecidos da Cultura 2;  
− antecipar lacunas sócio-culturais para evitar estereótipos e conflitos;  
− assumir a iniciativa e a responsabilidade para evitar desentendimentos, pedindo e 
dando esclarecimentos sobre as Culturas 1 e 2;  
− usar diplomacia para manter o diálogo entre culturas, redirecionando a discussão 
e aplacando visões pessoais conflitantes. 

 
 

 

 

O quadro 9 ilustra uma taxonomia de fusão a partir dos modelos de estratégias 

interculturais previamente apresentados (Oxford, 1990; Celce-Murcia, 1995; Kasper & 

Kellerman, 1997; Motta-Roth, 2003).  

A nosso ver, estas estratégias aplicam-se a cada uma das componentes que compõem o 

modelo de Byram (1997) mas também podem ser correlacionadas com as competências 

gerais individuais descritas pelo QECR (Conselho da Europa, 2001). Neste sentido, o 

"savoir apprendre/faire" refere-se à competência de realização, ou seja, a capacidade do 

aprendente selecionar e aplicar as estratégias mais adequadas,  sabendo agir com 

eficiência mas também de incorporar conhecimentos existentes a novas situações. 

Podemos também traçar um paralelismo entre o saber ser e estar e a competência 

existencial, visto que se relaciona não só com as atitudes, os valores do indivíduo e a 

imagem que tem si próprio mas também com a forma como essa representação 

influencia a relação que estabelece com o Outro. 
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SKILLS  ESTRATÉGIA  
 
 

«Savoir»  

 
- aprofundar conhecimento linguístico e cultural;  
- assumir a iniciativa e praticar ativamente;  
 - compilar e categorizar essa informação 
sociocultural. 

 
 

«Savoir comprendre» 

- observar os comportamentos não-verbais do Outro;  
- ouvir com atenção;  
- dar feedback através de acenos ou declarações 
verbais;  
- pedir para repetir ou clarificar.  

 
 
 
 

«Savoir apprendre/faire»  

- parafrasear;  
- reformular;  
- clarificar;  
- protelar tempo;  
- usar contacto visual;  
- antecipar lacunas socioculturais;   
- refletir sobre o veiculado e observado e 
explicar/relacionar essa informação.  

 
 

«Savoir être» 

- ficar calmo;  
- mostrar-se interessado na interação com o Outro;  
- manter contacto visual direto 
- adotar uma postura corporal relaxada;  
- abstrair-se de si próprio;  
- ceder/ mudar de ponto de vista.  

 

 

Quadro 9: Síntese das estratégias de comunicação intercultural 
 
 
 
 
Apesar de todas as estratégias apresentadas no quadro 9 poderem ser trabalhadas 

separadamente com vista a desenvolver o objetivo traçado pelas capacidades 

correspondentes, o desenvolvimento da CCI dá-se no seu entrosamento, transparecendo, 

assim, a sua complexidade.  

Para concluir, como nos dizem Kasper e Kellerman (1997) assim como Motta-Roth 

(2003), para facilitar a comunicação intercultural, o professor deve guiar o aprendente 

na utilização de estratégias comunicativas interculturais que lhe permitam desenvolver a 

sua consciência crítica cultural. Em termos práticos e a título de exemplo, poderemos 

assinalar a necessidade de:  
 

- estar consciente da diferença;  

- assumir a diversidade do microcosmos da sala de aula;  

 
 143 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

- introduzir alguns aspetos da língua e cultura maternas como forma de ajustamento 

prévio do discurso;  

- demonstrar uma atitude aberta, compreensiva e positiva;  

- sorrir;  

- ser paciente;  

- observar o interlocutor como indício da necessidade de adaptar o discurso;  

- questionar para esclarecer dúvidas ou verificar a correta interpretação do sentido 

veiculado;  

- correr riscos;  

- antecipar lacunas socioculturais conducentes a mal-entendidos e conflitos;  

- evitar cair em estereótipos a partir de visões pré-concebidas;  

- redirecionar o discurso para temas menos conducentes a incidentes culturais críticos;  

- desenvolver a capacidade de escuta empática, pedindo feedback como clarificação de 

sentido de modo a evitar mal-entendidos;  

- dissimular pontos de vista pessoais como subterfúgio à ocorrência de mal-entendidos 

ou conflitos;  

- assumir responsabilidade pela ocorrência dos referidos incidentes culturais críticos e a 

sua posterior superação. 

 

Apesar de a utilização das referidas estratégias comunicativas interculturais visar 

desenvolver a consciência crítica intercultural, um obstáculo à mudança de perspetiva 

cultural dos aprendentes é precisamente a dificuldade de suspensão de juízos de valor 

alicerçada em representações, esquemas cognitivos valorizados por um dado grupo e 

interiorizados pelos indivíduos, através do processo de socialização; estereótipos, 

conjunto de crenças sobre atributos e  comportamentos de um dado grupo, com o intuito 

de agregar e simplificar os atributos de outro determinado grupo e preconceitos difíceis 

de serem superados, assumidos como o fundamento dos próprios estereótipos, já que, 

como o nome indica, são uma suposição sem conhecimento do causa.  

O próximo subcapítulo encarregar-se-á da reflexão sobre o conceito de empatia e as 

estratégias a que o aprendente deve recorrer para estabelecer um diálogo profícuo com o 

Outro. 
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2.1.2 A empatia como estratégia comunicativa intercultural  

 

 
seeing with the eyes of another, listening with the 
ears of another, and feeling with the heart of another. 
 
 

                                                    Alfred Adler (1980) 

 

 

 O desenvolvimento da competência comunicativa intercultural pressupõe uma 

troca de ponto de vista, perspetivar o mundo pelos olhos do Outro. Podemos ver, de 

facto, como nos é dito por Griffiths (2008: pp. 136-137), que  

 

 

the cultural competence construct is highly complex and multi-faceted. It is dynamic, 
constantly changing and includes the affective and cognitive dimensions (Bhabha, 
1994; Byram, 1997; Finkbeiner, 2006; Hofstede, 1997; Schmidt, 1998; Weaver, 
1993), It is connected to cultural sensitivity, cultural awareness, and empathy, as well 
as the ability to change perspectives and put oneself into the other person’s shoes. 
These qualities allow the good language learner to «navigate smoothly between 
different cultural and linguistic worlds» (Finkbeiner, 2006, p. 28).  

 

 

A noção de «constructo cultural» está relacionada com a forma como o indivíduo 

apreende (dimensão cognitiva) e filtra o mundo (dimensão afetiva), cujo dinamismo 

varia consoante as mudanças a que sociedade vai sendo sujeita. Nesta equação, entram 

em jogo a questão da sensibilidade cultural (Bennett, 1993), a consciência crítica 

(Byram, 1997) e a empatia, competências que permitem ao aprendente passar de uma 

visão etnocêntrica para uma atitude etnorelativa, mediando entre a cultura materna e a 

cultura estrangeira.  

É neste contexto que o conceito de empatia, no nosso entender, ganha relevo como 

estratégia para ultrapassar barreiras culturais. Com efeito, um aprendente que demonstre 

mais empatia para com o Outro, mais facilidade terá em comunicar e compreender a sua 

“cultura” ao deixar de lado considerações etnocentristas e preconceituosas.  

Em primeiro lugar, urge definir o conceito de empatia. Jardim (2012:p. 76) diz-nos que 

“etimologicamente, a palavra empatia tem origem no grego «empátheia», e significa 
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«entrar dentro do sentimento», designando, assim, a capacidade de perceber a 

experiência subjetiva de outra pessoa” e comporta três dimensões, a saber (idem: p. 77):  

- a dimensão cognitiva (savoir);  

- a dimensão atitudinal/afetiva (savoir être);  

- a dimensão comportamental (savoir faire).  
 

A integração destas três dimensões, nomeadamente, a capacidade de se pôr no lugar do 

Outro, compreendendo o seu ponto de vista (dimensão cognitiva), a demonstração de 

sentimentos empáticos por essa perspetiva (dimensão atitudinal/ afetiva) e a explicitação 

de sentimentos percetível aos olhos do Outro proporcionam a demonstração do processo 

de empatia que ocorre, segundo Jardim (2012) em duas fases, nomeadamente, a 

compreensão e a comunicação (figura 45):  

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
 
 
Figura 45: O desenvolvimento da empatia (Jardim, 2012) 
 
 
 
Segue-se uma descrição mais pormenorizada das estratégias associadas a cada estádio 

de desenvolvimento da empatia. Começando com a concentração atenta (figura 46), o 

aprendente deve olhar o interlocutor nos olhos, segundo Jardim (2012: p.78),  

 

adotando uma postura que expresse envolvimento, assumir uma postura aberta, 
evitando cruzar os braços e as pernas; inclinar-se levemente em direção à pessoa; 
acenar com a cabeça e usar vocalizações breves quando est[e] revela algo 
importante; adotar uma postura descontraída, evitando demonstrações de impaciência 
e desinteresse.  
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Figura 46: As estratégias de concentração (Jardim, 2012)  
 
 
 
As estratégias de concentração são uma forma de indicar ao interlocutor o interesse 

genuíno no que tem a dizer. Apesar de o contacto visual direto poder causar intimidação 

ao interlocutor por parte de algumas culturas, uma postura corporal relaxada ajuda a 

afastar esse acanhamento. A demonstração de feedback por parte de acenos ou 

declarações verbais como "hmm, hmm", "ah ha" é um estímulo à prossecução da 

interação.  

A audição ativa, também designada por Jardim (2012) como escuta autêntica ou 

sensível (figura 47),  

 

consiste em dar ao outro a oportunidade de ser ouvido nas suas próprias palavras, 
sem ser julgado, apreciando-o tal como é, aceitando os seus sentimentos ou ideias, o 
que faz com que o outro se sinta entendido, reconhecido, aceite e valorizado. (idem, 
ibidem). 

 

 

Ao ouvir o Outro, o Eu não passa a ter meramente uma posição passiva.  Pelo contrário, 

deve abstrair-se de si próprio para se concentrar no Outro, na observação dos seus 

comportamentos não-verbais que  tanto podem agir como um reforço das suas ideias, 

como também uma antítese das mesmas, servindo como mote para refletir e interagir 

novamente no sentido da sua clarificação.  
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Figura 47: As estratégias de escuta autêntica (Jardim, 2012)  
 
 

Nesta fase de desenvolvimento da empatia, o aprendente deve (idem, pp. 78-79):  

 

- abstrair-se (…) de si próprio e centrar-se totalmente nas perspetivas, desejos e 
sentimentos do outro;  
- observar e entender os comportamentos não-verbais que ele manifesta quando fala, 
reconhecendo as emoções subjacentes;  
- colocar-se no lugar do outro, identificando-se com os seus sentimentos, perspetivas 
e desejos;  
- pensar sobre a relação entre o que foi observado e interpretado, a fim de 
posteriormente o comunicar ao [interlocutor, professor, demais colegas, etc.] 

 

 

A verbalização empática pertence à dimensão comunicativa deste processo, cujo 

objetivo é que o aprendente exponha o ponto de vista e os sentimentos do Outro, 

suspendendo o seu próprio julgamento (figura 48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: As estratégias de verbalização empática (Jardim, 2012)  
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Como podemos ver pela figura 48, as estratégias de verbalização empática são (idem, p. 

79):  

- “tentar explicar e validar os sentimentos e perspetivas da outra pessoa, sem julgar;  

- relacionar o contexto, a perspetiva e os sentimentos da outra pessoa”.  

 
 

A criação de empatia com o Outro depende da adoção de uma transferência de 

perspetiva, ou seja, pôr-se na pele do Outro. Esta postura implica a adoção de um 

conjunto de estratégias listadas por Jardim (idem, pp. 81-82), nomeadamente:  

 
 

- concentrar-se no interlocutor, dando atenção à sua comunicação verbal e não-verbal 
(gestos, olhar, postura, etc.), demonstrando interesse em escutá-lo e em acompanhá-
lo na sua exposição.  
- aceitar incondicionalmente os conteúdos expressos, suspendendo inicialmente os 
juízos de valor sobre o que é dito, não interrompendo o pensamento do outro; 
- compreender os sentimentos expressos verbal e não verbalmente pelo outro, sem 
pressupor que já entendeu tudo antes de ele expor tudo o que gostaria de comunicar; 
- afirmar e manter a sua própria individualidade, vivenciando, simultaneamente, a 
experiência de proximidade e de liberdade em relação ao outro;  
- responder a quem falou, manifestando o grau de compreensão, fazendo referência 
aos conteúdos essenciais transmitidos pelo emissor, reformulando, verbalizando ou 
fazendo perguntas abertas, mostrando estar próximo do outro naquilo que diz e sente 
e encorajando o interlocutor para que prossiga os seus propósitos e objetivos. 

 
 
 

Desta forma, podemos encarar uma situação de interação cultural em três momentos 

(quadro 10):  

- a preparação;  

- a sustentação;  

- a conclusão.  

 

A primeira fase  relaciona-se com o estabelecimento de atitudes e disposições positivas 

por parte do indivíduo, de modo a criar um ambiente propício à interação. Na fase 

seguinte, o indivíduo deve empregar as estratégias listadas para sustentar a conversação, 

de modo a indicar o seu interesse em ouvir outro ponto de vista. Finda essa etapa, o 

indivíduo deve interpretar a perspetiva do Outro, imaginando-se do outro lado.  
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PRÉ DURANTE PÓS 
- pôr de lado os 
preconceitos 
- sorrir  
 

- prestar atenção 
- ouvir ativamente 
- concentrar-se no Outro 
- usar não só a audição mas 
também a visão 
- manter contacto visual 
- inclinar-se ligeiramente 
para a frente  
- não concordar nem 
discordar 
- não interromper  
- incentivar a linha de 
pensamento do Outro 

- resumir as ideias 
principais 
- interpretar  as ideias pela 
perspetiva do Outro 

 
Quadro 10: As fases de interação cultural  
 

 

Neste contexto, perguntamo-nos se o papel do humor pode desempenhar uma função 

significativa na questão da  interpretação das ideias do Outro, se não houver 

entendimento, isto é, consenso entre as duas partes.  

 

 

 

2.1.3 O humor como estratégia comunicativa intercultural 

 

 
 

Laughter is the shortest distance between 
two people.  
 

                                 Victor Borge (1997) 

 

 

 Acreditamos que o humor  pode ser perspetivado como uma estratégia 

comunicativa intercultural, motivadora e facilitadora do processo de ensino-

aprendizagem, pelo facto de ajudar a reduzir tensões e inibições, atenuar o fosso cultural 

entre o Eu e o Outro e criar ou reforçar coesão entre ambos. Apesar de na citação de 

abertura, Victor Borge se aludir  ao riso, de acordo com Carvalho (2009), este elemento 

não pode ser usado como sinónimo de humor. Igualmente para Meyer (2000: p. 311),  
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humor is viewed as a cognitive experience involving an internal redefining of 
sociocultural reality and resulting in a “mirthful” state of mind, of which laughter is a 
possible external display. Laughter is a primary indicator of the experience of humor, 
but it is not the only one. Smiles, grins, or even sudden exhalations can indicate such 
experience. 

 

 

Parece-nos que o conceito de humor carece de uma definição precisa, abarcando tudo o 

que provoca comicidade, seja  por elementos verbais ou não-verbais e tem a função de 

entreter ou divertir.  

Para Berger (1993) e Raskin (1985), o humor pode surgir em três contextos. Ao reduzir 

tensões e inibições, o humor é associado por estes autores a um sentimento de alívio; a 

superioridade associada ao ridículo/desprezo do Outro e a incongruência articulada com 

a violação de um padrão previamente definido.  

O humor é perspetivado por Meyer (2000) como um fenómeno comunicativo social. No 

nosso entender, a construção do humor implica um processo mental que parte  da 

criação de um tipo de incongruência por parte do emissor e a sua descodificação/ 

perceção por parte do recetor. Apesar de nem toda a incongruência levar ao humor, 

consideramos que todo o humor é necessariamente incongruente para ser cómico. Assim 

sendo, dado que a comunicação é essencial para o reconhecimento do humor pelo 

recetor, Meyer (2000) conclui que o humor é um fenómeno social universal.  

Esta visão é partilhada por Askildson (2005: p. 45) ao declarar que o humor é "one of 

the few universals applicable to all peoples and all languages throughout the world". 

Contudo, é necessário estar consciente do facto de que cada cultura tem a sua própria 

forma de o encarar. Por isso, no contexto pedagógico-didático, o conceito de humor 

torna-se extremamente complexo por tanto se poder assumir como um meio de envolver 

os aprendentes no processo de ensino-aprendizagem, aproximar o professor dos alunos, 

reforçar a coesão social mas também pode como agir como uma própria barreira 

cultural à sua compreensão devido à dificuldade da sua exportação para outras 

realidades, originando ansiedade, frustração, retraimento ou choque cultural, motivado 

por referências críticas diretas à cultura dos próprios alunos, na forma de ironia ou 

sarcasmo dissimulados pelo uso do "humor" que os aprendentes interpretam como 

inadequados ou ofensivos. Na realidade, para Askildson (2005: p. 48-49), uma vez que 

a aula de L2/LE já pode significar tensão e ansiedade por si só pelo facto de o 
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aprendente ter de comunicar na língua alvo na presença do professor e dos restantes 

colegas, o humor pode desempenhar um papel relevante "as a relaxing, comforting, and 

tension reducing device, its humanizing effect on teacher image, and its effect of 

maintaining/increasing student interest and enjoyment", embora (idem: p. 49)  

 

the use of humor in and of itself does not automatically result in positive effect. 
Humor, it would seem, is a pedagogical instrument like any other, and one which 
serves as a double edged sword—capable of improving or harming the classroom 
learning environment depending on its employment by the teacher. 

 

 

Segundo Bell (2006), da mesma forma que diferentes culturas manipulam os seus 

valores e normas, também adaptam a utilização de humor aos seus contextos culturais.  

Na aula de língua estrangeira, o humor é um aspeto usualmente reservado para o nível 

de mestria, em certa medida, para permitir ao aluno aceder ao elemento humorístico, 

frequentemente dissimulado por elementos implícitos, jogos de palavras, expressões 

coloquiais, evitando a frustração da sua ininteligibilidade cognitiva ou a explicação do 

fenómeno, retirando-lhe a "piada" da compreensão imediata. No entanto, consideramos 

que o humor deve ser um elemento presente desde a iniciação à língua, na medida em 

que, para além de poder usado usado como "a specific pedagogical tool to illustrate and 

teach both formal linguistic features as well as the cultural and pragmatic components 

of language so necessary for communicative competence" (Askildson, 2005: p. 45), 

pode igualmente ajudar a diminuir o filtro afetivo do aprendente (Krashen, 1982). 

Segundo Krashen (1982), a hipótese do filtro afetivo postula que as emoções dos 

aprendentes como a falta de confiança, a ansiedade, o nervosismo e a frustração podem 

ser um obstáculo ao  «input» recebido, criando uma barreira e, quanto mais elevada for 

essa barreira, mais serão os bloqueios a que o «input» estará sujeito.  

Com efeito, a fluência numa língua estrangeira exige ao aprendente um domínio de 

apontamentos de história, hábitos, tradições, crenças, tabus e a inteligibilidade do 

humor, sensível ao contexto da cultura estrangeira. Por esta razão, Bell (2006) refere 

que o humor é um desafio para o aprendente de LE, na medida em que implica  o 

domínio da competência linguística, social e cultural.  

 Em certa medida, podemos traçar um paralelismo entre o humor e a escala de 

sensibilidade cultural de Bennett (1993). O humor é um aspeto presente apenas nas 
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fases etnorelativas ao requerer o desenvolvimento de empatia. No entanto, já foi por nós 

reiterado que o desenvolvimento da competência comunicativa intercultural não está 

necessariamente relacionado com o nível de fluência.  

A relação de reciprocidade entre o humor e a cultura deve, na nossa ótica, ser um aspeto 

a explorar em contexto pedagógico-didático, na medida em que, como nos diz Carvalho 

(2009: p.5),  

 

o humor traz consigo dados culturais, sociais, históricos, além da componente 
cultural designada por Galisson de «carga cultural partilhada» que convém o aluno ir 
adquirindo ao longo da sua aprendizagem da L2/LE, o que pode contribuir em larga 
escala para consolidar a  competência intercultural. 

  
 

A exploração do limite que estes aspetos são partilhados ou específicos por parte dos 

indivíduos é um aspeto postulado pelo QECR (Conselho da Europa, 2001: p. 31-32) ao 

declarar que  

 

o conhecimento dos valores partilhados e das crenças dos grupos sociais doutros 
países e regiões, tais como crenças religiosas, tabus, história comum, etc., são 
essenciais para a comunicação intercultural. Estas diferentes áreas do conhecimento 
variam de indivíduo para indivíduo. Podem ser específicas de uma cultura mas, de 
qualquer forma, estão relacionadas com parâmetros e constantes mais universais. 

 

 

O QECR (Conselho da Europa, 2001) chama a nossa atenção para a questão da 

distinção do humor cultural e do humor universal (Schmitz, 2002). No primeiro caso, 

este tipo de humor será apenas compreendido pelo grupo de pertença cultural, ao passo 

que o humor universal não sofrerá, a título de exemplo, com as traduções para diversas 

línguas e os valores culturais terão o mesmo tipo de referência para os grupos a que se 

destina.  

A descodificação/perceção do humor também pode estar relacionada com os tipos de 

humor mencionados por Raskin e Attardo (1994). Para estes autores, o humor pode ser 

revestir-se das seguintes dimensões:  

- real/irreal;  

- normal/anormal;  

- possível/impossível.  
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A abordagem das referidas dimensões em contexto de sala de aula pode ser feita de 

diversas formas, quer direta, por exemplo, através do diálogo vertical com os alunos por 

meio de piadas, gestos ou sons, quer indireta por via dos próprios materiais (imagens ou 

vídeos) ou atividades didáticas, com o objetivo de induzir humor nos aprendentes. 

Reiteramos que o humor na aula de língua estrangeira é um fenómeno complexo, na 

medida em que, tal como Carvalho assinala (2009: p. 4), "a (des)codificação 

humorística pode ser passível de interpretações erradas, de gerar mal-entendidos, de 

ferir susceptibilidades" e, nesse caso, é-lhe retirado uma faceta essencial: a criação de 

um ambiente positivo e relaxado na sala de aula, a motivação do aprendente e a sua 

predisposição para a aprendizagem, bem como a interação e a colaboração entre os 

participantes. 

Se tal ocorrer, o professor deve servir-se dessas ocorrências para as usar no mesmo 

contexto de uma forma a que propicie uma aprendizagem reflexiva. Assim, no nosso 

entender, o humor pode ser entendido como um recurso, uma ferramenta ao serviço do 

desenvolvimento da competência comunicativa intercultural mas também como uma 

estratégia de comunicação intercultural no sentido de atuar como meio de superação de 

incidentes culturais críticos e de medição da sensibilidade cultural dos aprendentes, 

promotores do desenvolvimento da referida competência.  

No contexto de sala de aula em qualquer nível de aprendizagem, o professor, como 

mediador cultural, deve iniciar um diálogo no sentido de levantar hipóteses sobre o que 

os aprendentes entendem por humor, que elementos consideram necessários para haver 

humor e se esses elementos presentes são traços universais ou aspetos específicos da 

cultura dos seus alunos.  

Em face de um mal-entendido, o aprendente deve contemplar as seguintes etapas:  
 

 

- identificar as circunstâncias;  

- refletir sobre as razões que motivaram o dito incidente;  

- usar  o humor como forma de colmatação do incidente;  

- avaliar o sentido de humor das culturas presentes com a adequação da resolução 

proposta.  
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Como nos diz Berwald (1992: p. 189), "the humor caused by the clash of cultures serves 

as an excellent teaching device since it not only points out useful vocabulary but 

prepares one to function in another setting as well”.  

O humor como estratégia comunicativa intercultural implica, desta forma, a tomada de 

riscos para preencher lacunas culturais, mitigar essas diferenças e criar empatia com o 

Outro. Torna-se evidente que a superação do incidente cultural crítico através do humor 

implica o recurso a estratégias diretas cognitivas e compensatórias mas também 

indiretas, nomeadamente, afetivas e sociais (Oxford, 1990), na medida em que o 

aprendente deve avaliar o seu próprio humor e medir o seu nível de ansiedade, 

expressando os seus sentimentos, relaxando e encorajando-se aquando da resolução do 

incidente. Para além desta questão, o uso do humor em incidentes culturais críticos é 

uma forma de explorar temas mais sensíveis como questões raciais, de género, de poder, 

entre muitas outras, embora de uma forma indireta e menos ofensiva. No final da troca 

de versões e da avaliação por parte dos restantes grupos de aprendentes, o aprendente 

pode recompensar-se a si mesmo através de "positive self-talk" (Oxford, 1990), no caso 

de a sua resolução ser a mais votada em termos de adequação ao contexto cultural.  

Para concluir, tomamos as palavras de Carvalho (2009: p.7) quando refere que  

 

o humor contribui ainda para a instauração de uma sociedade multicultural sã, já que 
para o ser verdadeiramente deve ser capaz de se rir de si mesma de maneira aberta e 
ao fazer um tratamento jocoso das diferenças relativiza-as, convertendo-as em 
motivo de aproximação entre as pessoas e não de afastamento.   

 

 

Em suma, consideramos que o humor é uma forma leniente e subtil de questionar 

abertamente, criticar salutarmente, desconstruir estereótipos e revelar as representações 

dos aprendentes que os motivam em primeira instância.  

Debruçar-nos-emos então com mais pormenor sobre o conceito de representações no 

próximo subcapítulo.  
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2.2 As representações sociais  

 

 

 

Representation of the world, like the world itself, is 
the work of men; they describe from their own point 
of view, which they confuse with the absolute truth. 

 
 

Simone de Beauvoir (2012) 
 

 

 

 O estudo das representações no âmbito deste trabalho de investigação prende-se, 

por um lado, com a exploração das imagens estereotipadas dos aprendentes em relação 

aos Portugueses, à língua portuguesa e a Portugal e representações culturais 

relacionadas com a sua filiação cultural e social que afastam mas também aproximam a 

sua cultura materna da cultura estrangeira (Zarate, 1993) e, por outro lado, com as 

representações dos professores que desempenham um papel relevante na determinação 

das suas práticas pedagógicas no âmbito de um processo de ensino-aprendizagem 

orientado para o desenvolvimento da competência comunicativa intercultural.  

Em termos gerais, de acordo com Freitas e Silva (2001: p. 12), no conceito de 

representação  

 

estão presentes um espaço interior (o sistema mental do indivíduo) e também um 
espaço exterior, que é tudo o que está para além (fora) desse espaço interior. Parte 
desse espaço exterior pode ser apreendida no espaço interior, configurando-se, deste 
modo, como representação mental.  

 

 

A formação de uma representação implica a partilha de uma imagem mental por um 

grupo de indivíduos, tornando-se, assim, social, na medida em que é socialmente 

construída. Com efeito, (idem, ibidem), "as representações mentais são construídas 

através da comunicação, ou seja, através da linguagem. Isto implica estar consciente 

também de um certo grau de interacção social na sua formação", ou seja, a 

representação é diretamente dependente das vivências e interações do indivíduo, da 

transmissão de valores pela família, pelos media e pela socialização em geral, 
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desempenhando um papel relevante na determinação e justificação de comportamentos 

do indivíduo que perpassam o seu sentimento de pertença a uma dada comunidade 

cultural. Por estas razões enunciadas, consideramos que as representações tanto 

encerram um caráter estático pela influência da socialização como uma qualidade 

dinâmica e mutável que vai variando consoante as vivências do indivíduo.  

A primeira referência a este conceito, derivado da Psicologia e Sociologia, foi 

introduzida por Durkheim no século XIX acerca das representações coletivas. Durkheim 

(1982) distingue, desta forma, “representação individual”, específica do indivíduo, de 

“representação coletiva” que implica uma vertente social. O referido autor afirma 

também que há uma tendência para as representações coletivas se sobreporem em 

relação às representações de ordem individual como reforço do tecido social, 

contribuindo para a assunção do papel do indivíduo como ser social e da importância 

das relações interacionais que desenvolve com o Outro.  

Para Moscovici (1994), as representações são fenómenos sociais complexos que 

incluem um sistema de valores, crenças, ideias, atitudes e práticas, entre outros aspetos, 

enfatizando a sua importância no âmbito de uma sociedade em constante mudança. A 

representação é uma forma de conhecimento socialmente elaborado, ancorada na 

comunicação interpessoal e orientada para a construção de uma realidade comum no 

âmbito do tecido social, podendo ser designada como senso comum.  

A comunicação interpessoal e intercultural na apreensão e construção da realidade gera 

a criação de crenças e mitos que vai ao encontro da definição proposta por Moscovici 

(1994) no âmbito da Psicologia Social. Para este autor, a representação social assume-se 

como um  

 

système de valeurs, de notions et de pratiques relatives à des objets, des aspects ou 
des dimensions du milieu social, qui permet non seulement la stabilisation du cadre 
de vie des individus et des groupes, mais qui constitue également un instrument 
d'orientation de la perception des situations et d'élaboration des réponses (Fischer, 
1996: p.125). 

 
 

 Esta definição enfatiza a inter-relação do conteúdo das representações sociais, 

nomeadamente, os valores, as crenças, as noções, as práticas com o seu processo e as 

suas finalidades, isto é, o estabelecimento de um quadro de referência, um instrumento 

de orientação para a elaboração de perceções e respostas. Deste modo, a formação de 

 
 157 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

uma representação social fundamenta-se num processo de apreensão da realidade, de 

organização dos processos cognitivos e de explicação e partilha dessa realidade 

desconhecida. A formação de uma representação implica, assim, a busca de uma 

realidade que legitime a interpretação do indivíduo.  

O entendimento das referidas representações é partilhado por Jodelet (1984: p. 361) ao 

definir representações como  

 

une forme de connaissance spécifique, le savoir de sens commun, dont les contenus 
manifestent l'opération de processus génératifs et fonctionnels socialement marqués. 
Plus largement, il désigne une forme de pensée sociale. Les représentations sociales 
sont des modalités de pensée pratique orientées vers la communication, la 
compréhension et la maîtrise de l'environnement social, matériel et idéal. En tant que 
telles, elles présentent des caractères spécifiques au plan de l'organisation des 
contenus, des opérations mentales et de la logique. Le marquage social des contenus 
ou des processus de représentation est à référer aux conditions et aux contextes dans 
lesquels émergent les représentations, aux communications par lesquelles elles 
circulent, aux fonctions qu'elles servent dans l'interaction avec le monde et les autres.  

 
 
 

De acordo com Jodelet (1984), as representações opõem-se ao conhecimento científico, 

aproximando-se do senso comum por apresentarem caraterísticas específicas acerca das 

operações mentais de reconstrução da realidade mediante um processo de interação 

social. Jodelet (1984, 1994) partilha com Moscovici (1994) a questão de as 

representações serem formas de conhecimento socialmente construídas e partilhadas e 

desempenharem um papel fundamental na criação de uma realidade comum para um 

determinado grupo de indivíduos, reforçando a sua coesão social.  

A nível processual, segundo Freitas e Silva (2001: p. 12), "é possível pensar a palavra 

«representação» sob duas perspectivas, ou melhor, dois momentos: como acção 

(processo) e como efeito (produto) dessa acção".  

No âmbito da aproximação, da apropriação e da conversão do estranho em familiar, 

Moscovici (1994) destaca dois processos, a saber, a objetivização e a ancoragem. Ao 

passo que a objetivização se relaciona com a associação de uma imagem mental a uma 

determinada noção abstrata, concretizando-a, de modo a que o indivíduo possa 

apreendê-la e analisá-la. Este processo implica previamente selecionar informações 

relevantes, organizá-las e só depois materializá-las. O  processo de ancoragem vai mais 

longe, implicando uma comparação, classificação, justificação e avaliação das ditas 
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representações, dando sentido às imagens novas criadas no processo prévio de 

objetivização. Resumidamente, o processo de ancoragem permite dotar de sentido 

elementos alheios a estruturas previamente estabelecidas.  

Parece-nos evidente que estes dois processos são interdependentes e articulam, como 

nos refere Simões (2006: p. 114), "três funções da representação: função cognitiva, 

função de interpretação da realidade e função de orientação das condutas e relações 

sociais." 

Para efeito da análise das representações culturais dos aprendentes referentes à cultura 

portuguesa, consideramos relevante distinguir três tipos de representações (Lipiansky, 

1990):  

- «representações induzidas», derivadas de interações sociais de caráter cultural com o 

Outro quer presentes ou previamente decorridas; 

- «representações justificativas», derivadas da observação participante e 

experimentação, estando conotada com uma experiência prévia negativa com o Outro;  

- «representações de antecipação», prendem-se com a previsão de uma representação 

sobre um grupo com o qual o indivíduo ainda não possui conhecimento ou interagiu, 

contribuindo para a formulação de uma representação estereotipada.  

Visto que as representações desempenham um papel de destaque no estabelecimento e 

gestão de relações sociais, acreditamos que o potencial da exploração deste tipo de 

representações em Didática de Línguas é imenso em termos de relações interculturais e 

da possibilidade de determinadas representações poderem ser partilhadas pelos 

representantes de diversos grupos de pertença culturais, com o objetivo de investigar a 

existência de laços que os aproximem ou de um sentido identitário que os particularize. 

Como corroboram Byram e Zarate (1996: p. 9),  

 

attitudes to cultural difference are closely related to the process of affirming one’s 
identity. Consequently, teachers cannot treat them as attitudes that must be 
eradicated. (...) trainers who adopt a receptive approach to others find themselves in a 
contradictory position: teaching pupils what makes them members of a given 
community, and thus describing others through the social representations circulating 
in that community; and teaching pupils to distance themselves from the values of 
their community in order to discover a value system that is potentially different from, 
or even in conflict with, the one in which they have been socialised. 
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Cabe, assim, ao professor investigar a origem dessas representações e fazer o 

aprendente refletir sobre a influência de variados fatores na formação das 

representações como, por exemplo:  

- a evolução histórica de um país;  

-  o contacto/o acesso à cultura estrangeira por via dos meios de comunicação realização 

ou viagens por parte do aprendente.  

Segundo Neuner et al. (2003), estes pressupostos são visíveis na formação da imagem 

do Outro, como o esquema seguinte demonstra (figura 49):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 49: Fatores intervenientes na formação das representações do aprendente de LE  
Fonte: Neuner et al. (2003: p. 41)  
 

 

Neuner et al. (2003) concebe que a socialização do indivíduo é o fundamento para a 

criação das suas representações sobre o Outro,  sujeitas às influências que recebe do 

meio e associadas às suas mundividências e a fatores de ordem individual como a sua 
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idade, capacidades cognitivas, motivação intrínseca e extrínseca em aprender a língua e 

cultura estrangeiras. Por outro lado, consideramos também que o estudo das 

representações sociais pode estar associado à criação de estereótipos, na medida em que 

o próprio estereótipo como imagem mental coletiva de pertença a uma coletividade 

deriva de uma certa, categorização, generalização e cristalização de representações, 

interferindo negativamente na comunicação interpessoal e intercultural.  

Contudo, ao acreditarmos que existe uma relação direta entre a influência da realidade 

com as representações e práticas comportamentais do indivíduo, esta pode ser 

perspetivada bidirecionalmente na medida em que, por um lado, é com o contacto com o 

Outro que "as representações se relativizam e que se criam distâncias em relação a elas, 

mas também que é na e pela interacção que outras representações surgem, são 

partilhadas e se 'propagam'" (Oliveira, 2011, p. 130), embora, a partir da perspetiva do 

Outro, as suas práticas também possam contribuir para a transformação das 

representações do próprio Eu. No entanto, o desenvolvimento da competência 

plurilingue e pluricultural e a competência comunicativa intercultural devem ser 

encarados como uma mais-valia à promoção da co-construção de conhecimento e a 

desmistificação de preconceitos e estereótipos.  

Como descrito por Simões (2006: p. 122),  

 

aprender uma língua passa por construir uma imagem dessa mesma língua em 
relação a outras, em termos do seu estatuto, funções, locutores, história, utilidade e 
particularidades. Estas imagens são objectos semióticos que se transmitem e 
transformam pela comunicação, constituindo-se em processos sociais dinâmicos, em 
constante negociação e renegociação, construídos pelos indivíduos e pelos grupos em 
função das suas histórias e percursos.  

 
 

Para resumir este subcapítulo, gostaríamos de tomar como nossas as palavras de 

Oliveira (2011, p. 125-126). Na verdade,  

 

os indivíduos constroem representações que são, ao mesmo tempo, reflexo da 
situação real, instrumento de orientação e processo de reconstrução na consciência 
individual e colectiva da sociedade em que são geradas. As representações sociais 
ajudam o sujeito a construir os limites entre o grupo e os outros, definindo 
proximidades, distâncias, e/ou incompatibilidades. Assim, partilhar representações é 
pertencer a um grupo, o que faz das representações uma forma de identidade social, 
tendo em conta as regularidades que estruturam a percepção do outro. 
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Em suma, o trabalho de exploração didático das representações deve encorajar a sua 

transformação no desenvolvimento da competência plurilingue, pluricultural e 

intercultural, encaradas como uma mais-valia à promoção da co-construção de 

conhecimento e a desmistificação de preconceitos e estereótipos, sobre os quais nos 

concentraremos no próximo subcapítulo. 

 

 

 

 
 

2.3 Os estereótipos e o processo de estereotipia 

 

 

 

Tolerar apenas é ofender. 
 

Johann Wolfgang von Goethe (1833) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Como previamente referido no subcapítulo anterior, os estereótipos são imagens 

mentais suficientemente potentes para determinarem a forma de pensar e atuar do 

indivíduo.  

Inicialmente introduzido por Lippmann (1922), o conceito de estereótipo foi 

perspetivado por este autor como uma imagem fixa que limita as perceções do 

indivíduo. Ao conceito de estereótipo podemos associar os seguintes termos (figura 50):  
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Figura 50: Definição de estereótipos  
Fonte: adaptado de Leyens et al. (1994)  

 

 

 

A figura 50 mostra-nos que os estereótipos são uma representação mental formada por 

imagens fixas preconcebidas com ou sem conhecimento de causa. Esse constructo é 

geralmente partilhado pelos membros de um dado grupo de pertença. Conscientes ou 

não, os estereótipos fazem parte de uma função natural da mente humana em simplificar 

através da categorização e suprageneralização (Leyens et al, 1994).  

Desta forma, podemos conceber a formação do estereótipo no entrecruzamento de 

várias dimensões (figura 51), nomeadamente:  

 

- o indivíduo;  

- o grupo;  

- a sociedade.  
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Figura 51: As dimensões do conceito de estereótipo  
Fonte: adaptado de Glăveanu (2007)  

 

 

Neste esquema (figura 51) podemos constatar que a formação do estereótipo está 

dependente da forma como o indivíduo perceciona o seu mundo social, das 

representações sociais e das interações que estabelece com o Outro, sejam dentro da sua 

comunidade de pertença (microgrupo) ou com o Outro estrangeiro (macrogrupo). A 

interação entre o indivíduo e o mundo social envolve crenças construídas e moldadas 

pelas influências do grupo nesse contexto, determinando as suas ações.  

Na opinião de Glăveanu (2007), a aceção de estereótipo implica um constructo coletivo 

e partilhado, isto é, o estereótipo só tem validade se for partilhado por um grupo. 

Contudo, no nosso entender, concebemos a noção de estereótipo em termos individual e 

coletivo, como é possível verificar na figura 52.  
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Figura 52: Conceção de estereótipo a nível individual, micro e macro  
Fonte: Glăveanu (2007: p. 2) 

 

 

Segundo a esquematização representada na figura 52, os níveis de generalização do 

estereótipo variam do individual, ao microgrupo que implica um núcleo de pessoas 

bastante diminuto ao ponto de se poderem relacionar diretamente umas com as outras e 

ao macrogrupo que se relaciona, por exemplo, com os habitantes de uma cidade ou país. 

Por essa razão, o estereótipo sobre o Outro de um macrogrupo pode ser considerado um 

estereótipo cultural.  

Em suma, nas palavras de Glăveanu (2007: p. 1)  

 

to summarize, stereotypes are defined by their social, shared, generalised, contextual, 
dual and schematic nature. That is stereotypes are shared beliefs between group / 
category members about the in or out-group members (both their personality and 
behaviour – the dual nature) usually formed during the process of social interaction 
(therefore being contextual). They are schematic (often simple, essentialist) and 
generalised (describing all members and ignoring individual differences). 
 

 
 

Os conceitos de estereótipo e preconceito também são frequentemente assumidos como 

sinónimos, no entanto distinguem-se pelo facto de no primeiro, como nos diz Babo 

(2007: p. 287-288)  
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predomina[r] a dimensão de classificação, pois se trata de um juízo redutor, falseado 
ou mesmo contraditório, quase sempre depreciativo e feito com desconhecimento de 
causa, referente a um determinado grupo e seus elementos” funcionando como um 
“filtro simplificador das relações entre o EU e a complexidade da realidade em que o 
OUTRO se integra. Constituiria o reflexo de uma tendência universal para agrupar e 
categorizar os acontecimentos, os objectos e as pessoas, com base em relações de 
semelhança. 

 

 

Pelo contrário, o preconceito, em termos afetivos,“encerra uma implicação avaliativa, 

também ela quase sempre negativa, face a um objecto ou a um grupo” (Babo, 2007: p. 

288).  

Como já referimos, a generalização de imagens não é necessariamente usada como 

rotulação do Outro mas também à própria figura do Eu.  

Geralmente, de acordo com Brunsch (2005) o conceito de esterótipo é usado como 

referência ao Outro (heteroestereótipo), contudo este conceito também pode ser 

referenciado ao próprio grupo a que pertence o Eu (autoestereótipo). Com efeito, como 

nos diz Russell (1999: p. 110-111)  

 

dentro de los estereotipos, podemos distinguir los autoestereotipos, es decir, la visión 
que los miembros de una cultura tienen de sus propias características nacionales; y 
los heteroestereotipos, a saber, la visión que tienen los demás, los de fuera, de los 
rasgos típicos de una cultura y de sus miembros. Estos dos tipos de estereotipos, 
presentes en todas las culturas, se encuentran abundantemente y como 
«magnificados» en muchas producciones de los medios de comunicación de masas: 
publicidad, dibujos satíricos, revistas de actualidad y moda, guías turísticas, 
telediarios, etc.  

 
 
 
Os estereótipos são fenómenos frequentes ao estarem presentes no próprio meio familiar 

ou profissional, nos meios de comunicação social, na publicidade, enraizados nas lendas 

populares, entre outros contextos, implantando-se muitas vezes inconscientemente nas 

mentes dos indivíduos. Esta representação fixa sobre caraterísticas, normas 

comportamentais de grupos pode corresponder à realidade, ignorando o comportamento 

individual, a exceção à norma. O conceito de estereótipo sugere uma conotação 

negativa, muito embora haja estereótipos que assoberbam caraterísticas positivas. O 

esquema representado na figura 53 mostra-nos precisamente esse aspeto, ou seja, os 

auto e heteroestereótipos ramificam-se em três tipos:  
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- normativos / pessoais;  

- conscientes/ inconscientes;  

- positivos / negativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 53: Taxonomia de estereótipos (adaptado de Brunsch, 2005) 

 

 

Segundo Brunsch (2005), os estereótipos normativos ocorrem quando se fazem 

suposições sobre o Outro com base num conhecimento generalizado derivado dos média 

(televisão, internet, rádio, imprensa, publicidade, entre outros), enquanto os estereótipos 

pessoais derivam da experiência pessoal do indivíduo e do seu contacto algo limitado 

com estrangeiros.  

Os estereótipos conscientes abrem caminho à sua desconstrução pelo facto de o 

indivíduo estar automaticamente ciente deles. Neste caso, o aprendente permite uma 

abertura a novas informações, dando azo a outras interpretações e minimizando a 

distância entre a sua cultura e a cultura estrangeira. No entanto, acreditamos que o tipo 

de estereótipo inconsciente ainda é preponderante ao revelar estereótipos fixos 

suficientemente resistentes a nova informação capaz de os modificar ou, por outro lado, 

usar essa informação e distorcê-la a seu favor; classificar os membros de uma dada 

cultura em categorias pré-concebidas que representem o seu todo. Ao contrário dos 
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estereótipos conscientes, este tipo realça precisamente a distância entre as culturas, 

maximizando os contrastes e as diferenças.  

Os estereótipos positivos assemelham-se de certa forma aos estereótipos conscientes 

pelo facto de o aprendente tentar reconhecer, em primeiro lugar, o que é idêntico entre 

as culturas, desde que a base de comparação esteja assente em algo positivo. Isto 

Brunsch (2005) apelida de «solidarity fallacy». Ao invés, os estereótipos negativos 

assumem-se como a forma mais impeditiva de conhecer o Outro para se conhecer 

melhor a si mesmo, na medida em que a base de comparação é sempre negativa em 

relação ao Outro, sendo perspetivado como o seu lado antagónico.  

Desta forma, para a referida autora (2005), o processo de estereotipia em relação ao 

Outro começa com a categorização de indivíduos, ou seja, os indivíduos são colocados 

em determinados grupos como, por exemplo, o sexo, a nacionalidade, entre outras 

variáveis. O estereótipo é estendido a todos os membros dessa categoria, ao ponto de se 

considerar essas caraterísticas partilhadas pelo grupo estereotipado, ignorando o facto 

de que, dentro de uma própria cultura existe uma panóplia de subculturas, de indivíduos 

que não refletem a cultura do grupo dominante ao não incorporarem todas as 

caraterísticas associadas.  

Para Glăveanu (2007), o processo de estereotipia assume a seguinte representação 

(figura 54): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 54: O processo de estereotipia  
Fonte: Glăveanu (2007: p. 2) 
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Na figura 54 podemos ver que o processo de estereotipia para Glăveanu (2007) se 

processa num ciclo vicioso bastante complexo. Cada grupo, seja micro ou macro, possui 

estereótipos sobre si mesmo, mas também atribui estereótipos aos padrões 

comportamentais do Outro, podendo corresponder à sua própria visão. Entendemos que 

a projeção do hetereoestereótipo se refere à incidência dos estereótipos do grupo 1 ao 

grupo 2.  

Em função dos termos usados no quadro 11, consideramos importante dar exemplos 

práticos que distinguem os estereótipos simples dos projetados:  

 

TIPO DE ESTEREÓTIPO: EXEMPLO: 

Autoestereótipo "Eu acho que os Portugueses são…" 

Autoestereótipo projetado "Eu acho que os Espanhóis nos 

consideram…" 

Heteroestereótipo "Eu acho que os Espanhóis são…" 

Heteroestereótipo projetado "Eu acho que os Espanhóis pensam que 

eles próprios são…" 

 
Quadro 11: Exemplificação de estereótipos simples e projetados 

 

Em termos gerais, podemos resumir que o processo de autoestereotipia ocorre quando o 

Eu aceita as suprageneralizações formadas e impostas pelo Outro ao ponto de as admitir 

como verdadeiras. Este facto está relacionado com o princípio da «self-fulfilling 

prophecy» (Brunsch, 2005) na medida em que, quando o indivíduo pensa que algo é 

verdade sobre si mesmo, ele tende a comportar-se em conformidade com essa 

perspetiva, assumindo-o como verdade absoluta na sua própria auto-perceção e na 

perceção do grupo a que pertence. A nosso ver, esta teoria desempenha um papel 

importante ao determinar o comportamento dos indivíduos influenciado pela 

cosmovisão do Outro, podendo gerar implicações positivas ou negativas na sua auto-

imagem.  

Acreditamos que é inevitável cair em estereótipos. Contudo, o aprendente pode tentar 

avaliar o tipo de estereótipo que usa e contrariar os estereótipos de tipo inconsciente ou 

negativo que criam obstáculos à comunicação intercultural. As representações devem 

ser sujeitas a processo de metamorfose para evitar a cristalização do estereótipo. Assim, 
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o estereótipo, de acordo com Brunsch (2005), geralmente conotado com uma carga 

negativa, transformar-se-á num processo positivo e coadjuvante ao processo de 

comunicação intercultural ao permitir que o Eu se liberte dessas amarras estereotipadas 

que turvam o seu julgamento para reconhecer melhor o Outro, promovendo outro tipo 

de interação e mediação, como podemos ver nas estratégias usadas para a 

(des)construção de estereótipos no quadro 12.  

 
 

O estereótipo como processo negativo O estereótipo como processo positivo 

- Contrastar a cultura de origem e a cultura 

estrangeira, exaltando a C1;  

- Agrupar indivíduos em categorias erróneas 

sem conhecimento de causa motivado pela 

cor da pele, forma de vestir, etc.  

- Explicar os problemas de comunicação 

entre a C1 e C2 baseados nas diferenças;  

- Avaliar as culturas através de caraterísticas 

positivas e negativas;  

- Generalizar essas caraterísticas a todos os 

membros desse grupo.  

- Não estar disposto a mudar a sua opinião 

mesmo em função de informação que a 

refute. 

- Ter consciência do uso de 

estereótipos;  
 

- Estar ciente do facto de que os 

estereótipos descrevem uma norma que 

pode ou não ser partilhada pelo 

comportamento individual;  
 

- Usar o estereótipo para efeitos 

descritivos de um grupo sem o julgar 

como bom ou mau;  

- Compreender e agir em conformidade 

com esse estereótipo prévio numa 

situação intercultural;  

- Utilizar o estereótipo numa fase de 

elicitação como primeira hipótese sobre 

um dado grupo sujeito a alterações em 

função de nova informação ou 

experiências.  
 

 

Quadro 12: O processo de (des)construção dos estereótipos (adaptado de Brunsch, 2005)  
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Na aula de LE, o desafio para o professor é transformar os estereótipos dos aprendentes 

em "metaestereótipos" (Glăveanu, 2007: p. 3) com o objetivo de analisar e refletir "how 

they are generated, how they function and impact social interactions – and then act 

accordingly modifying these processes (an awareness and understanding of stereotypes 

guided by personal experience)."  

Encarar o estereótipo na aula de LE como um recurso positivo e favorável à sua própria 

desconstrução é ir mais além da mera expressão de tolerância, segundo Babo (2007: p. 

299) "visivelmente, bem mais restrita do que a alteridade, que envolve a atitude de 

buscar no pluralismo de valores, de crenças e de culturas do OUTRO um motivo de 

enriquecimento.”  

A par dos estereótipos, os incidentes culturais críticos que advêm de mal-entendidos 

podendo originar conflitos são fenómenos igualmente fecundos na ótica da 

comunicação cultural, dos quais o próximo capítulo se irá ocupar.  

 

 

 

2.4 Conflito vs. incidente cultural crítico 

 

 
 

Conflict is inevitable but combat is optional. 
 
 

                                      Max Lucado (1994) 
 

 
 

 No processo de interação, torna-se inevitável o confronto de dois pontos de vista 

antagónicos, por isso, na aula de LE o professor deve dotar os seus aprendentes de 

estratégias para sanar esse choque cultural e co-construir uma plataforma de 

entendimento comum.  

O conflito, definido por Hammer (2009: p. 222), é visto como  

 

a form of social interaction in which substantive disagreements arise between two or 
more individuals which gives rise to an affective or emotional reaction, often based 
on a perception of threat or interference by one or more other parties to the 
disagreement.  
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Para Mayer (2000: p. 3) "conflict may be viewed as a feeling, a disagreement, a real or 

perceived incompatibility of interests, inconsistent worldviews, or a set of behaviours". 

Ambos os autores se referem ao conceito de "desacordo" que ocorre durante o conflito, 

isto é, algo que contradiz as representações do indivíduo. Por outro lado, para ocorrer 

conflito é necessário que haja algum tipo de confrontação direta negativa a partir desse 

choque de perspetivas, ultrapassando a noção de incidente cultural crítico que deriva de 

um simples mal-entendido. Para efeitos do conflito intercultural, as representações do 

indivíduo estão fortemente incutidas em estereótipos, diferenças de abordagem e 

desconhecimento de linguagem não-verbal que levam à distorção da sua perceção.  

Por diferenças de abordagem entendemos o conceito referido por Ting-Toomey et al. 

(2000) quando alude a «conflict styles», isto é, a forma como o indivíduo lida 

emocionalmente com o Outro durante o conflito.  

Goetsch (2012) organiza os «conflict styles» por macrogrupos culturais. O esquema 

representado na figura 55 aplica-se às culturas ocidentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 55: Modelo de comunicação das culturas ocidentais  
Fonte: Goetsch (2012, p. 5)  
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No esquema da figura 55 podemos ver que este se organiza em dois eixos, 

nomeadamente, no enfoque nos ideais, objetivos e valores do Outro e do Eu. Numa 

situação de conflito, o indivíduo pode optar por se afastar, deixando "ganhar" o Outro; 

admitir a perspetiva do Outro; ceder por completo ao seu ponto de vista ou, 

preferencialmente, colaborar para equacionar uma solução que agrade a ambos. 

Confrontando com as dimensões de Hofstede (2005), o modelo apresentado (figura 55) 

"is designed for cultures which prize direct verbal communication in low context, low 

power distance environments with a focus on individual goals and few social constraints 

(individuals are assumed to have equal social status and ability to address conflict)" 

(Goetsch, 2012: p. 6).  

Em contraste, Goetsch (2012) apresenta também o modelo para o que autor considera 

todas as outras culturas com a exceção das ocidentais (figura 56). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56: Modelo de comunicação das culturas não ocidentais  

Fonte: Goetsch (2012, p. 7) 
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Para este tipo de culturas, como a chinesa, à qual o autor se refere, é mal visto o 

confronto direto. Mesmo que o indivíduo não concorde com a perspetiva do Outro, 

nunca deve expor esse facto abertamente, na medida em que o objetivo máximo é 

atingir e conservar a harmonia entre as duas partes.  

Estes modelos apresentados sobre dois macrogrupos culturais lançam pistas para o 

entendimento dos seus estilos comunicativos na resolução de um conflito intercultural 

(figura 57),  que podem ser de ordem:  

- contida;  

- dinâmica;  

- litigiosa; 

- envolvida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57: Estilos de comunicação cultural  
Fonte: Goetsch (2012, p. 10) 
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Para Hall e Hall (1990), as culturas que comunicam diretamente vão ao cerne da 

questão e usam um estilo neutro, aparentemente vazio de emoção. Neste tipo de 

culturas, o indivíduo tende a pensar em silêncio, fala calmamente, nunca interrompe o 

Outro e usa pouca linguagem não-verbal. Por outro lado, existem também culturas que, 

sem rodeios, abordam a questão direta ou indiretamente mas sempre de forma efusiva, 

aliada a uma forte carga emocional, a par do uso extenso de linguagem não-verbal.  

Podemos representar estas diferenças do estilo comunicativo cultural no modelo de 

Lewis (2008) (figura 58):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 58: O modelo da comunicação entre culturas 
Fonte: Lewis (2008) 
 

 

Lewis (2008) agrupa as culturas dos países representados em três categorias:  

- linear/ativas;  

- multi-ativas; 

- reativas.  
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Na primeira categoria, inserem-se países da Europa do Norte e da América do Norte e 

outros por si influenciados por serem diretos no estilo de comunicação, serem 

relativamente comedidos em termos de verbalização, não demonstrarem abertamente as 

suas emoções e usarem pouca linguagem verbal.  

O macrogrupo das culturas multi-ativas inclui Portugal e distingue-se do das culturas 

previamente referidas por demonstrar abertamente os seus sentimentos, interromper 

frequentemente o interlocutor, usar extensamente a linguagem não-verbal e realizar 

outras atividades enquanto interage. Este tipo de culturas tende a dominar a interação.  

O terceiro grupo é o das culturas reativas que se torna bastante passivo em relação aos 

outros dois grupos, na medida em que ouve o Outro na maior parte do tempo, sendo 

bem-educado, paciente, humilde e  indireto, de modo a não o interromper ou a entrar em 

confrontos com o seu interlocutor. O uso de linguagem não-verbal é praticamente 

inexistente. Pretende-se, assim, harmonizar com o Outro, favorecendo-o.  

As culturas assinaladas a roxo, laranja e verde manifestam uma mistura de traços das 

categorias em que se situam.  

Apesar de nos parecer claro que este modelo de Lewis (2008) representado na figura 58 

possa incorrer facilmente em estereótipos, consideramos que oferece potencial para o 

entendimento e a comunicação das culturas em termos mundiais.  

Como já vimos, a cultura de origem desempenha um papel fundamental na conceção da 

mundividência do indivíduo.  

No caso da vivência num país estrangeiro, o aprendente aplica a perceção do seu mundo 

de origem ao contexto em que se encontra, o que, para além de conflitos, pode dar azo a 

mal-entendidos culturais. Estes desentendimentos são apelidados de incidentes críticos 

por Tomalin e Stempleski (1998) e referem-se a uma situação de comunicação 

intercultural em que um ou ambos os participantes podem considerar confusa, ambígua, 

cómica ou chocante. A expressão «critical incident» denota obviamente uma conotação 

negativa aliada a sentimentos de desconforto, embaraço, embora não necessariamente a 

uma situação de conflito.  

Corbett (2003: p. 31) define igualmente incidentes críticos como "examples of 

miscommunication and misuderstanding, usually caused by different cultural 

expectations held by the participants in the interaction", destacando o seu potencial 

pedagógico-didático na educação em geral para alcançar o seguinte objetivo: "to 
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encourage reflection and develop strategies for effective communication" (idem, 

ibidem).  

Tal como os estereótipos, podemos considerar os incidentes críticos culturais como 

ferramentas usadas para promover a competência comunicativa intercultural e a 

consciência crítica intercultural, nomeadamente o respeito por determinadas atitudes e 

comportamentos ao tornarem visível o que é culturalmente subjacente ao indivíduo mas 

não percetível ao Outro. A este propósito, Corbett (2003: p. 112) diz-nos que "critical 

incidents are simple, but often effective, ways of investigating cultural differences 

which cause communicational misfires. There is a danger that they encourage 

stereotyping by making unwarranted generalisations about cultural behaviour."  

Na sala de aula, é necessário que o professor promova um ambiente positivo favorável à 

aprendizagem e à interação amigável entre os aprendentes, embora com um público de 

meios culturais diversos isso se torne um desafio, na medida em que poderão ocorrer 

situações de mal-entendidos que levem a conflitos e influenciem negativamente o 

ambiente de sala de aula.  

O aprendente de línguas deve neste contexto desenvolver estratégias de mediação e 

remediação, o que implica um elevado grau de sensibilidade e conhecimento cultural, de 

descentramento de si próprio e de respeito e compreensão pelo Outro. Com efeito, um 

verdadeiro falante intercultural deve ser capaz de identificar as razões desses incidentes 

e explicar as diferenças culturais que tenham justificado os referidos desentendimentos. 

Como nos diz Russell (1999: p.111)  

 

las situaciones de crisis, o critical incidents (Tomalin y Stempleski, 1993), 
constituyen otro instrumento privilegiado de observación de los fenómenos 
socioculturales, pues en ellas se manifiestan más agudamente rasgos ideológicos, 
comportamientos, normas sociales, etc. Estas situaciones de crisis pueden ser 
interpersonales: conflictos de la vida diaria, malentendidos, rupturas, divorcios, etc.; 
pero se puede tratar de crisis sociales implicando a muchos actores, huelgas, 
manifestaciones, ocupaciones de locales, etc. y en conflicto con otro: estas 
situaciones llevan a cada grupo a acentuar su comportamiento y su discurso de 
identificación frente al otro, proporcionando elementos muy claros de análisis para la 
reflexión intercultural; la noción de incidente crítico tal y como la definen Tomalin y 
Stempleski aporta otra dimensión especialmente interesante para nuestro propósito: 
es «una situación en la que hay un problema de comunicación entre gente de distintas 
culturas. En otras palabras, algo falla porque la gente implicada no comprende la 
cultura del otro.» Estas situaciones de conflicto intercultural favorecen la reflexión 
sobre los valores a veces antagónicos implicados en la comunicación y la búsqueda 
de soluciones teniendo en cuenta estos distintos valores. 
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Interessa-nos mais focar a exploração de incidentes culturais críticos na sua vertente 

interpessoal, compreendendo situações do quotidiano, possíveis de serem simulados em 

contexto de sala de aula, na medida em que são episódios com os quais os aprendentes 

poderão já ter tido experiência prévia e não conseguido resolver de uma forma adequada 

e eficaz.  

A procura de resoluções é um elemento chave na resolução de incidentes críticos 

culturais. Não se trata de tomar partidos mas sim de analisar a situação, abstraindo-se 

das suas próprias amarras culturais. Assim, Brislin (2002: p. 8) resume-nos o que são 

incidentes culturais críticos e  refere como devem ser abordados na aula de LE:  

 

Critical incidents are short stories that describe individuals and give some 
background about them. There is a plot line developed, and there is an ending to the 
incident that involves a misunderstanding among people and/or the feeling that the 
intercultural interaction did not proceed as smoothly as people hoped. Learners are 
asked to identify reasons for the misunderstandings and to identify the cultural 
difference that may be involved. 

 

 

Uma forma semelhante de explorar os incidentes culturais críticos na aula de LE é a 

veiculada por Jackson (2002: p.1), afirmando que 
 

 

students read the incidents and are then presented with a number of explanations. 
They are encouraged to select the one that best explains the misunderstanding from 
the target culture’s perspective. After small group discussions of each option, the 
students are provided with feedback on the choices, with reference to relevant 
research findings. In the process, they deepen their understanding of the complex 
cultural factors affecting intercultural encounters. 

 

 

Como nos dizem Corbett (2003, p.31) e Sousa (2009, p. 244), a análise de incidentes 

críticos interculturais deve obedecer a várias etapas, começando com:  

 

1. a definição do contexto situacional;  

2. a descrição do comportamento crítico;   

3. a interpretação / tentativa de explicação das falhas na comunicação intercultural;  

4. a sugestão de formas de comunicação alternativas.  

 
 178 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

Consideramos relevante acrescentar às referidas quatro etapas uma quinta, na qual os 

aprendentes poderão simular o incidente crítico cultural no ambiente neutro da sala de 

aula, tendo em consideração a utilização de estratégias de mediação cultural e refletindo 

no final sobre a necessidade de remediação da referida situação.  

O papel da simulação na aula de LE é um tema recorrente. Ladousse (1987) distingue 

simulação de role-play. Na simulação, o aprendente representa-se a si próprio numa 

situação imaginada. Nas situações de role-play, o aprendente  representa sempre um 

papel de outro indivíduo. Entendemos que as vantagens do uso do role-play na aula de 

LE são evidentes como o desenvolvimento da interação oral, da competência 

sociocultural e intercultural do aprendente, como preparação para lidar no mundo real 

em diversos tipos de situações passíveis de se deparar com o Outro. O role-play permite 

também que o aprendente  relativize o seu ponto de vista, ao se tornar temporariamente 

o Outro, adotando outro tipo de comportamento e atitude por ter de encarnar um 

diferente estatuto social, nacionalidade, profissão, personalidade, através da 

representação desse papel.  

Este tipo de atividade  implica uma planificação cuidada por parte do professor, de 

modo a que os aprendentes a percecionem como uma aprendizagem significativa e não 

apenas como um momento de diversão.  

Ladousse (1987) entende que a planificação de uma atividade de role-play deve 

obedecer a um conjunto de vários fatores, nomeadamente, o nível dos aprendentes, os 

objetivos da atividade, o tempo previsto de duração e o tipo de interação na preparação/ 

apresentação do incidente e a avaliação/feedback  do mesmo.  

A noção de choque cultural torna-se muito relevante neste contexto pela forma como os 

aprendentes podem situar os incidentes culturais críticos.  

Inicialmente introduzido por Oberg (1960), o choque cultural refere-se a uma ansiedade 

que advém da perda total de referenciais culturais que o indivíduo considera familiares, 

o que, em casos extremos, pode conduzir a sentimentos de desorientação, frustração e 

depressão. O sentimento de choque cultural tem então repercussões a nível físico, 

psicológico e comportamental.  

Para Oberg (1960) e Gullhahorn e Gullahorn (1963), o choque cultural é um processo 

que se desenrola em várias fases (figura 59). 
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Figura 59: O modelo em W do choque cultural  
Fonte: Deardorff (2009: p. 23)  
 
 
 
 
Baseado em Oberg (1960) e Gullahorn e Gullahorn (1963), o modelo em W do choque 

cultural apresenta altos e baixos que correspondem aos períodos de tempo 

experienciados por residentes temporários num país estrangeiro. A primeira fase é 

apelidada de lua-de-mel por o indivíduo considerar tudo excitante devido ao efeito da 

novidade da cultura estrangeira. Depois de ultrapassada a novidade, surge um período 

crítico, o choque cultural representado na fase de hostilidade. Se o indivíduo conseguir  

ultrapassar esta fase, esforçando-se por se adaptar à realidade, começa a vislumbrar as 

diferenças entre o seu país de origem e o país em que se encontra, muitas vezes através 

do humor. Desta forma, entra em sintonia com os usos e costumes do país estrangeiro. 

O sentimento de ambivalência refere-se ao momento em que, face ao inevitável retorno 

ao seu país de origem, o indivíduo se vê repartido numa dualidade de vivências. O 

regresso ao seu país obriga, de certa forma, à sua "resocialização" (Deardorff , 2009). 

Retornado ao seu país de origem, o indivíduo pode engrenar nas fases previamente 

referidas até se ajustar novamente ao modo de vida do seu próprio país.   

Consideremos a seguinte imagem (figura 60):  
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Consideramos que os incidentes culturais críticos podem ser veiculados por imagens e 

não apenas por narrativas,  de acordo com Brislin (2002) e Jackson (2002).  

Seguindo a análise dos incidentes culturais críticos a partir dos pressupostos enunciados 

por Corbett (2003) e Sousa (2009), apresentamos um pequeno guião sobre a forma 

como poderia ser explorada numa aula de LE:  

 

Nível: A2                                                       

Tempo de duração da atividade: 45 minutos  

Interação: Pares/ grupos  

Objetivos:  

- descrever uma imagem e contextualizá-la;  

- identificar e caraterizar um incidente cultural crítico/choque cultural;  

- especular sobre a imagem;  

- confrontar perspetivas;  

- refletir sobre diferenças culturais.  

Figura 60: Desenho da autoria de Diana Costa, adaptado de Huber-Kriegler et al. (2003)  
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1. Descreva a imagem e explique o que aconteceu.  

2. Como carateriza esta situação (cómica, conflituosa, etc.) ?  

3. Que sentimentos transmitem as figuras? Justifique a sua resposta.  

4. De que nacionalidade são as pessoas representadas na imagem? Porquê?  

5. Imagine a reação da senhora e do senhor perante este incidente.  

6. Sugira uma solução para a situação apresentada.  

7. Acha que a sua versão dos factos é a única explicação para a situação?  

8. Compare as suas ideias com os seus colegas em grupo.  

9. Trabalhe em  pares e imagine o diálogo entre as duas figuras. Simule o diálogo e 

apresente-o à turma.  

10. Avalie a melhor solução apresentada pelos vários grupos. Justifique a sua escolha.  

 

 

No próximo subcapítulo, ampliaremos a questão dos incidentes críticos culturais 

derivados da interpretação errónea  da linguagem não-verbal.  

 

 

 
 

2.5 A linguagem não-verbal  

 

 
 

I speak two languages, Body and English.                                                                                                                                                                               
                                                  Mae West  

 

 

 

 A linguagem não-verbal desempenha um papel igualmente determinante na 

questão da comunicação intercultural em termos gerais pois, de acordo com Hogan e 

Stubbs (2003), dois terços da comunicação veiculada residem em elementos não-verbais 
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e,  "se as palavras não estiverem de acordo com a entoação e a expressão corporal, não 

terão qualquer crédito" (Wirth, 2007: p. 114).  

A linguagem não-verbal tem muita importância na questão dos incidentes culturais 

críticos, na medida em que o desconhecimento de traços não-verbais específicos de uma 

dada cultura pode induzir interpretações erróneas e provocar mal-entendidos ou 

conflitos. Para uma comunicação eficaz em língua estrangeira, os aprendentes devem 

ser consciencializados do facto de não poderem dar como garantida a universalidade da 

linguagem não-verbal, arriscando-se a incorrerem em incidentes críticos culturais. Por 

esta razão,  

 

Hall (1994) apelidou esta linguagem como «silent language», a linguagem silenciosa, 
e considerou que a expressão da nossa cultura se encontra de tal modo ligada a ela 
que, em caso de desconhecimento, se torna mais impeditiva do entendimento do que 
a linguagem verbal (Espinha, 2008, p. 28).  

 

Como nos diz Buckley (2003: p. 2) “humans use both verbal and nonverbal channels to 

convey their meaning to others. Nonverbal communication includes eye gaze, facial 

expression, physical proximity, gestures, vocalizations and body language." Para além 

destes elementos, a linguagem não-verbal compreende gestos (mãos, braços, cabeça, 

olhos), expressões faciais, a postura corporal, o contacto visual,  o sorriso, o toque 

(elementos cinésicos) e o uso do espaço físico (elementos proxémicos), o volume da 

voz, a entoação, os silêncios e as interrupções nas conversas (paralinguísticos). É difícil 

conceber a linguagem verbal sem a presença da componente não-verbal. Apesar de 

poderem ocorrer de uma forma estanque, de acordo com Espinha (2008: p. 33) "os dois 

sistemas, verbal e não verbal, para além de estarem ligados pela necessidade constante 

de interagirem cooperativamente em muitas situações, são dotados de uma 

complexidade que os une."  

Como nos diz Espinha (2008), a linguagem não-verbal é usada para cumprimentar, 

complementar e reforçar o discurso verbal e expressar emoções. Por outro lado, a 

linguagem não-verbal pode substituir a própria mensagem no caso dos gestos ou do 

contacto visual. A linguagem não-verbal também desempenha um papel relevante na 

auto-regulação da interação, mediante o uso de interjeições e na manutenção de 

interações simultâneas.  
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Para Ting-Toomey (1999), a comunicação não-verbal pode assumir diferentes 

significados no contexto de interação cultural. O mesmo gesto em diferentes culturas 

pode ser considerado usual na vida quotidiana, ofensivo ou com um significado dual, 

como podemos ver na figura 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 61: Utilização de gestos com significados culturais diferentes (Rio e Leite, 1996) 
 
 
 
Experienciar sentimentos como alegria, tristeza, raiva é algo inerente ao indivíduo, 

embora as formas de demonstração dessas emoções variarem consoante a cultura do 

indivíduo mas também com os traços de personalidade individual. Apesar de Wong et 

al. (2008) referirem que quanto mais individualista for a cultura, mais visível será a 

demonstração de emoções, encontra-se estabelecido na cultura geral que as culturas 

nórdicas tendem a ocultar os seus sentimentos em relação às culturas latinas e que as 

culturas asiáticas valorizam mais o silêncio do que propriamente a linguagem verbal 

(Wang & Li, 2007). Contudo, inclusivamente para as culturas latinas um sorriso pode 
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não ser sinónimo de concordância ou de complacência mas sim uma forma embaraço ou 

de não ferir suscetibilidades para com o Outro.  

Os cumprimentos e saudações estão associados à postura corporal e a regras de etiqueta, 

como, por exemplo, cruzar as pernas e mostrar as plantas dos pés, considerado 

desrespeitoso no Oriente. Vejamos mais exemplos de cumprimentos, saudações e 

formas de despedida dispersos pelo mundo e com dualidade de interpretações (figura 

62).  

 
 

CUMPRIMENTOS E SAUDAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índia: saudação 
inicial, obrigada, 
desculpe 

Médio Oriente: 
saudação "Que a 
paz esteja consigo" 

Países latinos: 
abraço entre 
homens 

Norte da Europa: 
aperto de mão firme 
e curto 
Sul da Europa, 
América do Sul e 
Central: aperto de 
mão repetido e 
enérgico 

 

Figura 62: Interpretação dos gestos em várias culturas (Rio e Leite, 1996)  (Parte I) 

 

DESPEDIDAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europa e América: não 
/adeus  

Parte da Europa: adeus  América/ Países da 
Europa do Sul: "venha 
aqui" 

 

Figura 62: Interpretação dos gestos em várias culturas (Rio e Leite, 1996)  (Parte II) 
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Como podemos verificar no quadro 13, existe uma tendência para agrupar as culturas 

que aceitam o toque em público como prática comum para saudação ou despedida, 

nomeadamente, as culturas latinas, algumas culturas do Médio Oriente e também a 

judaica e as culturas que restringem essa demonstração para contextos mais privados, 

familiares ou íntimos, a saber, as culturas anglófona, germânica, escandinava e asiática.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quadro 13: Categorização da utilização do toque em várias culturas 

 

 

 

Ao analisar o quadro 13, podemos ver que a questão do toque através das culturas não 

está diretamente relacionada com a localização geográfica e o clima, como é o caso da 

Rússia.  

O contacto visual direto é para algumas culturas uma indicação de que se está a prestar 

atenção e ou de honestidade patente na expressão "olhar nos olhos". Contudo, para 

outras culturas, é encarado como uma falta de respeito, por exemplo, a japonesa (Levine 

& Adelman, 1993). Por outro lado, olhar fixamente nos olhos do interlocutor nas 

culturas ocidentais e árabes é uma forma de demonstrar interesse na interação; por outro 

lado, o contacto visual fixo pode exercer pressão ou uma ameaça para com o 

interlocutor. As distâncias do espaço físico entre dois interlocutores é também 

perspetivada diferentemente pelas culturas. Segundo Hall (1959), o indivíduo cria uma 

"space bubble" invisível, um espaço pessoal no qual consegue interagir e gesticular 

confortavelmente, sem se sentir invadido (figura 63).  
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Figura 63: "Space bubble" intercultural  

 

 

A partir da figura representada no número 63, de acordo com Stoy (2010), podemos 

considerar que o círculo interior corresponde a um uso do espaço físico caraterístico dos 

povos latinos pela proximidade estabelecida com o interlocutor, o círculo intermédio 

corresponde a uma utilização desse espaço por culturas como a anglófona, a germânica, 

a escandinava e as culturas de leste. O círculo exterior claramente social pela distância 

criada é maioritariamente usado pelas culturas asiáticas.  

Em termos paralinguísticos, o volume da voz também se encontra associado a esta 

distinção cultural, ou seja, um maior volume de voz conotado às culturas latinas e um 

tom baixo no caso das culturas orientais. Para estas,  um volume de voz elevado pode 

deixar transparecer um tom indelicado ou ameaçador.  

Apesar de a linguagem não-verbal ser muito importante para o desenvolvimento da 

interculturalidade, consciencializámo-nos no decurso deste trabalho da necessidade de 

explicitar a sua abordagem no âmbito da prática letiva de PLE, uma vez que não os 

códigos de comunicação utilizados por diferentes culturas não são universais. A 

dificuldade da sua integração na prática letiva justifica-se porque, como refere Wirth 

(2007: p. 113), 
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não é o mesmo que ter de aprender uma língua estrangeira. A sua linguagem corporal 
individual não é passível de ser aprendida, é pouco influenciável e é dominada por si 
desde o nascimento. Quando não se trata de uma grande mímica e gesticulação 
teatral, a linguagem corporal é realizada e entendida inconscientemente (…) já a 
interiorizámos de tal modo que por vezes temos tendência para ignorar a linguagem 
corporal. (…) Uma vez que na maior parte das vezes empregamos a linguagem 
corporal, ou seja, a comunicação não-verbal, de modo inconsciente, involuntário e 
descontrolado no nosso quotidiano, desconhecemos uma das suas principais 
características. Em oposição às palavras que dizemos - pois aqui podemos mentir -, a 
linguagem corporal é sincera e autêntica. 

 

 

Por essa razão,  o objetivo do próximo capítulo é analisar os programas de  PLE em igor 

na FLUP à luz de parâmetros relativos à comunicação intercultural, nomeadamente, as 

representações do Outro, a desconstrução de estereótipos, a sensibilidade intercultural 

(tendência etnocêntrica/etnorelativa) e  a exploração da linguagem não-verbal.  
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Resumo do capítulo 2:  

 

Neste capítulo partimos das dimensões da Didática de Línguas Estrangeiras com 

enfoque na sua dimensão metodológica e, consequentemente, na aplicação da CCI na 

aula de LE. Para tal, investigámos e descrevemos vários modelos do processo da 

aprendizagem intercultural (Liddicoat, 2005; Russell, 1999; Deardorff, 2006; Moran, 

2001) bem como ferramentas ao serviço do desenvolvimento da referida competência, 

nomeadamente as estratégias de (re)mediação cultural com especial relevo para a 

questão da empatia e do humor, promotores da aproximação do Eu e do Outro e da 

conversão do seus capitais culturais em pluriculturais. Fatores igualmente importantes 

na mediação intercultural são, por um lado, as representações, perspetivadas como um 

sistema de valores e práticas incutido nos indivíduos que lhes permite constituir uma 

comunidade de partilha de sentido e, por outro, os estereótipos, ao implicarem 

igualmente a partilha de imagens fixas preconcebidas que podem conduzir a incidentes 

culturais críticos ou conflitos, em casos mais extremos, por derivarem de interpretações 

erradas causadas pelo desconhecimento de estilos comunicativos e linguagem não-

verbal usada pela miríade de culturas do mundo.  No nosso entender, estes recursos são 

ricos do ponto de vista pedagógico-didático e devem ser explorados na aula de LE de 

uma forma positiva com vista ao desenvolvimento da competência comunicativa 

intercultural.  
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CAPÍTULO 3: Consideração sobre os programas de PLE na ótica do 

desenvolvimento da competência comunicativa intercultural  

 

 

 

Language shapes the way we think, and determines what 
we can think about. 
                                              Benjamin Lee Whorf (1956) 

 

 

 

 

 Este capítulo pretende apresentar uma análise dos programas de PLE 

presentemente adotados pela FLUP para os níveis A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, 

B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, C2.1 e C2.2 no que diz respeito ao desenvolvimento da 

competência comunicativa intercultural.15  

De modo a completar todos os níveis de aprendizagem previamente enunciados, serão 

necessários seis semestres. Contudo, na realidade essa situação nem sempre se verifica, 

uma vez que, a título de exemplo, o nível A1.2 se destina aos alunos estrangeiros que 

estão a iniciar o estudo da Língua Portuguesa e que têm como língua materna uma 

língua românica, como o espanhol, o italiano ou o romeno ou de outras línguas 

maternas, com algum conhecimento prévio sobre a Língua Portuguesa, iniciando a sua 

aprendizagem nesse nível. Noutra situação, mediante a realização de um teste 

diagnóstico com uma componente escrita e oral, um aprendente tem a possibilidade de  

iniciaar ou prosseguir os seus estudos, avançando o nível imediatamente superior.  

Os níveis usados na designação dos programas de PLE ou PL2 provêm do QECR 

(Conselho da Europa, 2001). Numa escala global, podemos condensar os níveis comuns 

de referência postulados pelo QECR (idem, ibidem) no quadro 14.  

 

 

 

 

15 Os referidos programas não foram anexados pelo facto de se encontrarem em 
reformulação. 
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NÍVEL C  C2 (C2.1, C2.2)  É capaz de compreender quase tudo o que lê e 
ouve sem esforço.  
É capaz de se exprimir de forma espontânea 
com fluência e correção.  

C1 (C1.1, C1.2)  É capaz de compreender textos longos, 
complexos e ambíguos.  
É capaz de se exprimir de forma espontânea 
com fluência e correção. 

NÍVEL B  B2 (B2.1, B2.2)  É capaz de compreender as ideias gerais de 
textos relativamente longos e complexos.  
É capaz de se exprimir de uma forma 
relativamente espontânea.  

B1 (B1.1, B1.2)  É capaz de compreender as ideias gerais no 
caso da utilização de uma linguagem clara e de  
estruturas familiares.  

É capaz de produzir um discurso relativamente 
simples, embora coerente sobre diversos 
assuntos  com os quais está familiarizado.  

NÍVEL A  A2 (A2.1, A2.2)  É capaz de compreender estruturas simples 
sobre assuntos de cariz pessoal ou relativamente 
familiares.  
É capaz de comunicar em tarefas simples no 
âmbito da troca de informações sobre assuntos 
pessoais, familiares e habituais.  

A1  
(A1.1, A1.2)  

É capaz de compreender enunciados simples 
isolados.  

É capaz de dar informações de cariz pessoal de 
forma lenta e pausada e de interagir nessa 
mesma base e de realizar tarefas acerca do seu 
quotidiano.  

 

Quadro 14: Níveis de referência gerais (adaptado do QECR, Conselho da Europa, 2001).  

 

 

Esta panorâmica serve como introdução aos perfis de saída do que é esperado de um 

aprendente que frequente estes níveis. Contudo, apesar de concordarmos com a 

designação atribuída à maioria do níveis de referência gerais, consideramos que, 

especialmente no que concerne ao nível do utilizador elementar (nível A), o aprendente 

consegue ir muito mais além do que a mera compreensão de enunciados simples e 

isolados, sendo capaz de compreender estruturas simples sobre assuntos de cariz pessoal 
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ou relativamente familiares e de comunicar em tarefas simples no âmbito da troca de 

informações sobre assuntos pessoais, familiares e habituais. No entanto, ressalvamos 

que depende da língua materna de origem e dos hábitos de aprendizagem anterior dos 

aprendentes.  

Estando cientes do facto de que os princípios fundamentais do QECR (Conselho da 

Europa, 2001) se baseiam num processo de ensino-aprendizagem centrado no 

aprendente enquadrado no âmbito de uma abordagem comunicativa intercultural e que a 

componente (inter)cultural se insere no âmbito das competências gerais de dimensão 

cultural, nomeadamente quando "o conhecimento, a consciência e a compreensão da 

relação (semelhanças e diferenças distintivas) entre “o mundo de onde se vem” e “o 

mundo da comunidade-alvo” produzem uma tomada de consciência intercultural." 

(Conselho da Europa, 2001: p. 150), numa aula de LE, o objetivo fulcral é dotar os 

aprendentes de competências a nível linguístico, discursivo e pragmático que lhes 

permitam interagir de uma forma culturalmente adequada e eficaz em diferentes 

situações do quotidiano através do desenvolvimento das quatro macrocapacidades 

recetivas (ler e ouvir) e produtivas (escrever e falar).  

Os temas culturais devem ser trabalhados de forma a promover uma análise contrastiva 

e uma reflexão crítica entre as mundividências dos aprendentes conducentes a atitudes 

de respeito e empatia pela compreensão dos pontos de vista do Outro.  

Apesar de estes fundamentos perpassarem todos os níveis de aprendizagem, partimos do 

pressuposto prévio à análise dos referidos programas de que a competência linguística 

como subcomponente da competência comunicativa intercultural tanto pode ser 

perspetivada como um entrave como uma mais-valia, na medida em que um nível 

linguístico mais incipiente pode bloquear a criação de pontes interculturais. Vejamos, de 

seguida, se este pressuposto se mantém mediante a análise dos referidos programas.  

Os programas para os níveis A1.1 e A1.2 são muito semelhantes, exceto nos conteúdos 

gramaticais mais reduzidos para o primeiro nível. Em ambos os níveis, o aprendente 

deve ser capaz de compreender e utilizar estruturas familiares do quotidiano, interrogar 

e produzir enunciados simples sobre questões do foro pessoal e interagir com um 

interlocutor de uma forma pausada. No âmbito dos conteúdos temáticos, não se 

verificam quaisquer diferenças. Por se basearem essencialmente na realidade 

sociocultural do aprendente com a qual lida no seu quotidiano, consideramos que os 

temas listados pertencem à baixa cultura (quadro 15).  
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Conteúdos Temas 

Relações socioculturais Formas de tratamento 

Fórmulas rituais 

… 

O conhecimento do mundo Profissões 

Nacionalidade 

Família 

Casa / partes / mobiliário 

Refeições 

Transportes 

Ocupação de tempos livres 

Partes do corpo  

Dias da semana 

Partes do dia  

Horas 

Meses do ano 

Férias / viagens 

Alimentação 

Cidades / trajetos 

Serviços / lojas 

Vestuário 

… 
 

 

Quadro 15: Conteúdos temáticos para os níveis A1.1 e A1.2 

 

 

 A partir do nível A2, não se verifica uma diferença na questão dos descritores 

previamente referidos para os níveis elementares, embora possamos constatar que existe 

um claro alargamento dos conteúdos gramaticais mas também uma passagem de uma 

visão bastante etnocentrista para uma ligeira troca de impressões do conhecimento do 

mundo menos centrada na figura do Eu (quadro 16).  
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Conteúdos Temas 

Relações socioculturais Formas de tratamento (formais e 

informais) 

Fórmulas rituais 

Contactos da vida social; experiências 

pessoais; centros de interesse 

O conhecimento do mundo Profissões 

Relações familiares 

Estudos 

Ocupação dos tempos livres 

Centros de interesse 

Transportes 

Alojamento (hotéis, pensões…) 

Alimentação  

Comércio 

Férias / viagens 

Serviços de saúde (hospitais, centros de 

saúde, consultório…) 

Serviços públicos 

… 
 

 

Quadro 16: Conteúdos temáticos para os níveis A2.1 e A2.2  

 

 

No nível B, o aprendente já será capaz de participar ativamente em conversas, debates 

sobre assuntos menos correntes e mais afastados do seu quotidiano, sobre os quais 

contribuirá com a sua opinião de uma forma argumentativa.  

A partir do nível B, os textos usados para a prossecução dos objetivos referidos devem 

ser apenas autênticos de caráter informativo ou opinativo sobre aspetos da cultura 

portuguesa, incluindo, a título de exemplo, artigos de jornais, revistas, programas de 

televisão ou de rádio (quadro 17).  
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Conteúdos Temas 

Relações socioculturais Formas de tratamento (formais e 

informais) 

Fórmulas rituais (formais e informais) 

Contactos da vida social; experiências 

pessoais;  

Relações entre povos 

Grupos religiosos 

Grupos políticos 

O conhecimento do mundo - Vida quotidiana 

 Refeições / maneiras à mesa 

 Feriados 

 Horários / hábitos de trabalho 

 

- As condições de vida 

  Nível de vida e custo de vida 

  Cobertura da Segurança Social 

 

- Relações interpessoais 

  Relação entre sexos 

  Estruturas e relações familiares 

  Relações no trabalho 

 

 - Convenções sociais 

  Pontualidade 

  Vestuário 

  Bebidas / refeições 

  Serviços públicos 

… 
Quadro 17: Conteúdos temáticos para o nível B1  

 

Apesar de o programa de PLE para o nível B fazer uma diferenciação em termos de 

conteúdos temáticos para os níveis B1 e B2, na prática, os aprendentes que frequentam 
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estes níveis pertencem à mesma turma por uma questão de organização logística da 

instituição. Não é um facto imputável ao QECR (Conselho da Europa, 2001) e, desta 

forma, acreditamos que não é possível abordar os temas de ambos os níveis de uma 

forma estanque. 

No nível B2, verifica-se uma maior primazia dada a temas de caráter sociocultural 

específicos da cultura portuguesa, sendo gradualmente minimizados aspetos da baixa 

cultura (quadro 18), visto que as referências culturais deixam de se restringir ao mundo 

que gira exclusivamente à volta do Eu, nas suas rotinas, interesses e utilidades para se 

focar em assuntos da atualidade e de referências culturais do país alvo.  

 

Conteúdos Temas 

Relações socioculturais Formas de tratamento  

Fórmulas rituais (formais) 

Contactos da vida social; experiências 

pessoais 

O conhecimento do mundo Géneros musicais (fado de Coimbra e de 

Lisboa, música moderna…) 

Os meios de comunicação (rádio, 

televisão, imprensa) 

Publicidade 

Cinema 

Literatura 

Pontos de referência da história 

portuguesa recente (o 25 de Abril) 

Grupos socioprofissionais 

Identidade regional 

Tradição e mudança social 

Instituições 
 

 

Quadro 18: Conteúdos temáticos para o nível B2  

 
 

 

No nível C, o aprendente deverá ser capaz de compreender textos mais longos, 

complexos e abstratos de variadas tipologias textuais, inferindo possíveis sentidos 
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ocultos ou ambiguidades. Tanto a nível oral como escrito, o aprendente deverá 

demonstrar correção linguística na expressão do seu discurso. Neste nível, verifica-se a 

mesma situação do nível B acerca da junção de aprendentes de nível C1 e C2 .  

No nível C1, para além da necessidade de o aprendente se expressar com correção, 

espontaneidade e fluência, demonstrando coesão e coerência no seu discurso, a nível 

cultural verifica-se curiosamente uma supremacia de temas que consideramos 

pertencentes à baixa cultura. Neste nível, verifica-se uma introdução a conhecimentos 

do mundo lusófono. O aprendente deverá precisamente aprender a distinguir variantes 

da língua portuguesa (quadro 19).  

 

Conteúdos Temas 

Relações socioculturais Formas de tratamento  

Fórmulas rituais (formais) 

Contactos da vida social; experiências 

pessoais 

O conhecimento do mundo Acontecimentos familiares 

Organismos públicos 

Associações cívicas 

Culturas regionais 

Minorias (étnicas e religiosas) 

Manifestações  

Humor 

Artes (música, artes visuais, literatura, 

teatro) 

Relações com outros povos 

Pontos de referência da história de 

Portugal 

Relações com os países da lusofonia 
 

 

Quadro 19: Conteúdos temáticos para o nível C1  

 
 

No nível C2 (quadro 20), os aprendentes deverão conseguir adequar o seu discurso 

socioculturalmente, tendo igualmente em conta os registos de língua, fazendo uso de 
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expressões idiomáticas, provérbios e figuras de estilo. Grosso (2011: p. 11) diz-nos que 

"neste sentido, a história de um país, as normas sociais e os fundamentos históricos da 

sociedade não são somente fatores necessários para compreender a cultura, mas 

possibilitam também que o público-aprendente use a língua de forma mais adequada." 

 

Conteúdos Temas 

Relações socioculturais Formas de tratamento  

Fórmulas rituais (formais) 

Contactos da vida social; experiências 

pessoais 

O conhecimento do mundo Humor 

Artes (música, artes visuais, literatura, 

teatro) 

Literatura popular (lendas, fábulas, 

provérbios) 

Pontos de referência da História de 

Portugal 

Usos e costumes 

Países estrangeiros, estados, povos 

Educação 

Sistema político (Constituição da 

República Portuguesa) 
 

 

Quadro 20: Conteúdos temáticos para o nível C2  

 

 

Apesar de, em geral, concordarmos com distribuição temática pelos diferentes níveis e 

respeitarmos a abordagem em sala de aula dos conteúdos listados, consideramos que a 

abordagem dos referidos temas não pode ser exclusiva de um determinado nível. Após a 

análise dos conteúdos temáticos para cada um dos níveis de aprendizagem segundo o 

QECR (Conselho da Europa, 2001), apontamos uma clara omissão de aspetos 

maioritariamente relacionados com a alta Cultura, especialmente nos níveis intermédio 

e avançado, nomeadamente:  
 

- traços distintivos culturais e papéis sociais;  
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- perceções e suposições;  

- expectativas e motivações;  

- atitudes e comportamentos;  

- normas e regras de conduta;  

- estilos comunicativos, de aprendizagem e de personalidade;  

- conceções e ideais;  

- valores e crenças;  

- papéis sociais e relações de poder;  

- tabus.  

Em função dos conteúdos programáticos analisados e dos aspetos da alta Cultura que 

consideramos essenciais incluir, gostaríamos de propor uma esquematização 

programática baseada no modelo do icebergue que contemple os diferentes níveis de 

aprendizagem segundo o QECR (Conselho da Europa, 2001).  

Com efeito, a figura representada no número 64 traduz o panorama geral dos conteúdos 

programáticos divididos em baixa e alta Cultura.  

Os conteúdos que ultrapassam a ponta do icebergue correspondem ao nível A1 e A2, 

sem distinção de nível. O núcleo do icebergue acima do nível da água traduz-se na 

importância visível e transversal a todos os níveis de aprendizagem que desempenham 

as formas de tratamento, os rituais de saudação, despedida, entre outras, como 

estabelecimento de relações interpessoais bem-sucedidas. "À deriva" colocámos 

conteúdos como os géneros musicais, os meios de comunicação, apontamentos da 

história de Portugal, culturas regionais, etc., na medida em que não os consideramos 

exclusivos de serem apenas abordados a partir do nível B.  

Num nível imediatamente abaixo da linha de água, reservámos conteúdos relacionados 

com as Artes, a História, a Sociedade, embora os conteúdos submersos fora do 

icebergue possam facilmente vir à tona e reenquadrados num nível mais elementar.  

A base do icebergue deveria estar revestida de aspetos da alta Cultura que possam 

verdadeiramente conduzir a um grau de aprofundamento da competência comunicativa 

intercultural (figura 64).  
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Figura 64: Proposta de abordagem dos conteúdos programáticos dos níveis A, B e C mediante o modelo 
do icebergue 
 
 
Neste contexto, é necessário refletir sobre o papel que a língua desempenha como 

veículo de expressão das mundividências do aprendente e, por isso, consideramos que 

determinados temas próprios da alta cultura que exigem um maior grau de reflexão, 

traduzindo-se num mais elevado grau de complexidade linguística em termos de 

produção oral ou escrita são habitualmente reservados para os níveis B e C.   

No entanto, como nos reitera Sudhershan (2012: p.37), "learners who have «low 

linguistic competence may be excellent in intercultural mediation, and vice versa".  

Formas de tratamento 
Fórmulas rituais (formais e informais) 
Contactos da vida social; 
 Experiências pessoais; centros de interesse 
Relações interpessoais  
Relações com outros povos  

Géneros musicais (fado, música moderna) 
Meios de comunicação (rádio, tv, imprensa) 
Artes  
Pontos de referência da história portuguesa 
recente (o 25 de abril) 
Grupos socioprofissionais 
Identidade regional / culturas regionais 
Tradição e mudança social 
Instituições  

Dias da semana 
Partes do dia  
Horas 
Meses do ano 
Férias / viagens 
Alimentação 
Cidades / trajetos 
Serviços / lojas 
Vestuário 
 

Estudos 
Relações familiares 
Comércio 
Serviços de saúde 
(hospitais, centros 
de saúde, 
consultório) 
Serviços públicos 
Usos e costumes  

Relações entre 
povos 
Grupos religiosos 
Grupos políticos  

Vida quotidiana 
Refeições / 
Maneiras à mesa 
Feriados 
Horários / hábitos 
de trabalho  
Convenções sociais 
Pontualidade 
Vestuário 
 

As condições de vida: 
nível/ custo de vida 
Cobertura da Segurança 
Social 
 
Relação entre sexos 
Estruturas e relações 
familiares 
Relações no trabalho  
 
 

Profissões 
Nacionalidade 
Família  
Casa / partes / mobiliário 
Refeições 
Transportes 
Ocupação de tempos livres 
Partes do corpo  
 

Organismos públicos 
Associações cívicas 
Minorias étnicas e religiosas 
Manifestações 
Humor 
Apontamentos da História de Portugal 
Países da Lusofonia 
Literatura popular  
Educação 
Sistema Político 
 
 

Perceções e suposições  
Expectativas e motivações  
Atitudes e comportamentos 
Normas e regras de conduta 
Conceções e ideais 
 
 

Estilos comunicativos, de 
aprendizagem e de personalidade 
Valores e crenças 
Tabus 
Estereótipos 
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Apesar de parecer paradoxal a inexistência de uma relação direta entre uma 

competência linguística mais desenvolvida a par da promoção da competência 

intercultural, na realidade as vivências do indivíduo noutros contextos desempenham 

um papel essencial na criação da sua maturidade intercultural (figura 65).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 65: Modelo da maturidade intercultural 
Fonte: Deardorff (2009: p. 22) 
 

 

À semelhança do modelo de Bennett, o modelo da maturidade intercultural (figura 65) 

divide-se em três momentos (inicial, intermédio e maduro), mostrando a progressão do 

aprendente que parte com uma perspetiva etnocêntrica e gradualmente constrói uma 

sensibilidade cultural e consciência etnorelativa que se efetiva, de acordo com Deardorff 

(2009) através do estudo sobre a cultura estrangeira e, in loco, a observação de 

comportamentos e a interação com as pessoas nativas.  

A título de exemplo, em cursos previamente lecionados no nível A1.2 foram tratados 

comparativamente temas como o sistema educativo, a desconstrução de estereótipos e a 
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comunicação não-verbal pelos próprios aprendentes, fazendo inclusivamente uso do 

humor, um tópico mais debruçado no nível C (Anexo 1). Estes trabalhos ilustram 

precisamente que não é possível adotar uma política reducionista e estanque dos temas 

previstos nos programas para os níveis correspondentes mas sim fomentar a 

aprendizagem pela descoberta, promover atividades motivadoras que conduzam a 

aprendizagens significativas para o indivíduo, incentivar a procura de saber mais, 

promover o respeito e a empatia, em suma, formar para a interculturalidade, tomando 

sempre em consideração o nível em questão, os perfis, os objetivos e as necessidades 

dos aprendentes.  

Idealmente, nas palavras de Afonso (2007: p. 7),  

 

através da língua estrangeira, este vai adquirindo cada vez mais informações sobre a 
sociedade cuja língua está a aprender, passando os assuntos que dizem respeito ao 
país e pessoas da língua alvo a ter para ele um significado e, consequentemente, a 
fazer parte também da sua realidade. Nesta fase o aprendente está na posse dos 
conhecimentos que lhe permitem fazer comparações, analisar as diferenças e as 
semelhanças, estando apto a começar a introduzir estes conhecimentos em situações 
de comunicação. Na sua interacção (…), serão criadas as condições que irão 
permitindo a análise crítica de juízos e pontos de vista, bem como a transformação de 
eventuais preconceitos e chavões. 

 
 

Pela análise dos programas referentes aos vários níveis enunciados, consideramos que 

são apenas fornecidas pistas muito superficiais sobre um possível caminho de 

exploração da competência comunicativa intercultural, à semelhança do que acontece 

em termos reducionistas do QuaREPE (2011: p. 16), ao sugerir a abordagem dos 

seguintes temas:  

• identificação e caracterização pessoais; 

• vida privada; 

• casa;  

• ambiente; 

• escola; 

• alimentação; 

• compras e serviços; 

• tempos livres; 

• viagens e transportes; 
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• higiene e saúde; 

• trabalho e profissões; 

• perceções; 

• relações sociais; 

• atualidades.  

 
 

 Por estes motivos, ousamos repensá-los na ânsia de aprofundar a questão do 

desenvolvimento da competência comunicativa intercultural (Byram, 1997), 

desdobrando-se para além dos fatores de ordem cultural sobre o conhecimento 

sociocultural da língua alvo, as suas condições de vida e convenções sociais, normas, 

crenças, valores e tabus, colocando enfoque nos fatores comunicativos não-verbais 

relativos ao estabelecimento do canal de comunicação e o que poderá afetá-lo como a 

linguagem corporal nas suas mais variadas extensões, como a proxémica e a háptica. É 

necessário ter igualmente consciência das variáveis pessoais e situacionais na  

adequação do discurso.  

Como objetivos transversais aos níveis A, B e C,  é fundamental:  

- reconhecer a importância da aprendizagem da língua estrangeira como meio de 

comunicação com o Outro;  

- identificar hábitos e traços distintivos da cultura estrangeira;  

- saber interagir eficaz e adequadamente  em diversas situações sociais decorridas no 

âmbito da cultura estrangeira;  

- consciencializar-se das diferenças, aceitá-las e respeitá-las;  

- valorizar o enriquecimento pessoal obtido pela interação com o Outro.  

Baseadas no modelo de Byram (1997), é necessário desenvolver nos aprendentes 

competências comunicativas interculturais que integrem o conhecimento cultural, de 

modo a refletir sobre a sua cultura materna, a aprofundar informações de caráter geral e 

traços culturais específicos da cultura estrangeira e identificar um incidente crítico 

intercultural a partir desse conhecimento adquirido. No que concerne aos «skills» 

interculturais, o aluno deve ser capaz de partir para a descoberta, interagir com o Outro, 

interpretar o conhecimento veiculado, relacioná-lo com a sua perspetiva. Em suma, o 
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aprendente deve conseguir alternar perspetivas, colocando-se na pele do Outro e refletir 

sobre a necessidade de reconstruir o seu próprio ponto de vista. Por isso, pretende-se, no 

que diz respeito às atitudes, que o aprendente esteja apto para relativizar, minimizar 

diferenças culturais e avaliá-las sem julgar ou depreciar. A forma de alcançar estas 

metas está intrinsecamente ligada à exploração de fatores culturais que dão conta do 

conhecimento sociocultural da cultura alvo,  do seu modo e padrão de vida, convenções 

sociais e rituais e a sua relação com os valores, crenças, normas e tabus incutidos nessa 

sociedade. A partir da aquisição/descoberta desse conhecimento por via da interação 

com o Outro mediante a utilização de estratégias comunicativas interculturais 

adequadas,  será mais viável desenvolver uma consciência intercultural pelo confronto 

com  as diferenças e semelhanças encontradas em relação à cultura materna, de modo a  

promover uma reconsideração de pontos de vista, quer de si próprio, quer do Outro.  

Na nossa visão, independentemente do nível lecionado, um programa de LE deve ter em 

conta de uma forma explícita fatores socio-contextuais que se relacionam com os 

indivíduos (idade, género, estatuto e distância social, relações de poder vs. afetivas) mas 

também com o contexto que  se encontram inseridos (o tempo, o lugar e a situação 

social). A adequação a um determinado contexto  relaciona-se  com fatores  de 

adequação estilística que integram convenções e fórmulas de cortesia, graus de 

formalidade  e registos de língua. Dado que grande parte da comunicação se ancora em 

elementos não-verbais, é necessário dar relevo a fatores sinestésicos que se referem à 

linguagem corporal, em especial, controladores de discurso e marcadores afetivos como 

as expressões faciais, os gestos, o contacto visual; proxémicos, como o uso do espaço 

físico e hápticos, (o uso do toque) e paralinguísticos (sons vs. silêncio).  

Em relação aos conteúdos, não é passível categorizá-los para cada nível de 

aprendizagem ou em baixa vs. alta cultura, na medida em que apenas podemos rotular a 

forma como o tópico é explorado didaticamente.  

O diagrama que se segue (figura 66) oferece, no nosso entender, linhas orientadoras 

transversais em termos temáticos que julgamos apropriadas do nível limiar ao 

proficiente e cuja adaptação aos níveis se materializa apenas em termos de "maturidade" 

linguística e não intercultural.  
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Figura 66: Conteúdos/temas socioculturais para os níveis A, B e C  
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3.1 Proposta de aplicação da competência comunicativa intercultural  

 

 

Practice what you preach. 
Proverb 

 

 

 Uma das finalidades de aprendizagem de uma LE é saber comunicar para 

interagir adequada e eficazmente com o Outro. Este processo implica o saber (o 

conhecimento), o saber fazer (a competência de realização) e o saber ser/tornar-se (a 

competência existencial no âmbito do desenvolvimento de sentimentos como a abertura, 

a curiosidade e a empatia) (Delors et al., 1996; Bizarro, 2012). O encontro entre o Eu e 

Outro deve motivar, assim, uma transformação de cada indivíduo mediante a partilha, a 

interpretação, a negociação e a co-construção de informação que, do foro individual, 

difundir-se-á através de novas interações, acarretando um sentido de (re)construção de 

identidade e de inclusão social.  

É este o desafio lançado ao professor de LE nos dias de hoje: saber como 

operacionalizar a competência comunicativa intercultural na sala de aula, levando à 

transformação dos seus aprendentes em agentes de mediação cultural.  

Lembremos que a competência comunicativa intercultural implica (Gudykunst & Mody, 

2002): 

 - um conhecimento alargado da cultura do Eu e do Outro;  
 

- um conhecimento sobre convenções sociais e as suas implicações na interação verbal e 

não verbal com o Outro;  
 

- uma capacidade de diálogo com a alteridade numa relação de paridade, predispondo-se 

a questionar os seus próprios valores  bem como questionar e compreender o ponto de 

vista do Outro;  
 

- um conhecimento dos motivos causadores de mal-entendidos entre interlocutores de 

origens linguísticas e culturais diferentes;  
 

- uma capacidade de mediação e de remediação acerca de interpretação de fenómenos 

que deem azo a situações conflituantes.  
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Consideramos que estes princípios são transversais aos níveis de iniciação (A1), 

elementar (A2), limiar (B1), vantagem (B2), autonomia (C1) e mestria (C2), de acordo a 

designação do QECR (Conselho da Europa, 2001). No entanto, há uma tendência para 

fazer o alinhamento da competência linguística com os níveis da maturidade 

intercultural (Deardorff, 2009).  

Como Sudhershan (2012: p.37) nos diz,  

 

 

aligning the DMIS stages with the three traditional stages of target language 
proficiency is, however, problematic as it presumes a «proportionate» relationship 
between foreign language proficiency and intercultural competence. In other words, 
a “beginner” learner of language is expected to be at the denial / defense stages of 
intercultural sensitivity, whereas an «advanced» learner is supposed to be at the 
adaptation / integration stages. This, however, is not necessarily the case: according 
to Meyer (1991 p.157), learners who have «low linguistic competence may be 
excellent in intercultural mediation, and vice versa». 

 

 

 

A este propósito, Kiet Ho (2011) apresenta um modelo de consciencialização 

intercultural (figura 67) que, no nosso entender, pode ser correlacionado com o 

desenvolvimento da competência linguística, embora não exclusivamente.  

O autor distingue uma consciência conceptual de uma consciência orientada para a 

prática.  

Como os conceitos indicam, "conceptual ICAW16 is concerned with learners' 

knowledge and understanding towards other cultures and their own culture, whereas 

practice-orientated ICAW is concerned with learners' ability to draw on their conceptual 

intercultural knowledge and apply it in intercultural communication".  

 

 

 

 

 

 

16 Intercultural Awareness  
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Figura 67: Modelo da tomada de consciência intercultural  
Fonte: Kiet Ho (2011: p. 40)  
 
 
 
Pela análise do modelo apresentado (figura 67), depreendemos que as duas vertentes da 

consciencialização intercultural são interdependentes e podemos traçar um paralelismo 

na sua orientação para a prática com os descritores "É capaz de" (Can do) da ALTE 

(Conselho da Europa, 2001).  
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O primeiro nível prevê lidar apenas com conhecimento factual, de modo a que o 

aprendente seja capaz de reconhecer diferenças e semelhanças entre a sua cultura e a 

estrangeira.  

No segundo nível, o aprendente começa a submergir nas águas que velam hábitos 

culturais que não se encontram visíveis à primeira vista, permitindo-lhe desenvolver um 

olhar mais crítico e ultrapassar certos estereótipos culturais.  

Na fase a que Kiet Ho (2011) denomina de elevado grau de proficiência em termos de 

consciência intercultural, o aprendente está preparado para lidar com situações 

inesperadas de forma eficaz e adequada, conseguindo relativizar facilmente aspetos 

sociocutulturais e adaptar a sua própria forma de estar ao universo do Outro, 

assumindo-se como um mediador cultural.  

Com efeito, apesar de podermos tirar a ilação a partir da maioria das representações dos 

aprendentes de que o nível de ensino mais avançado está de certa forma ligado a um 

grau de aprofundamento da competência comunicativa intercultural, estamos convictas 

devido às representações dos professores do facto que as atividades realizadas para 

promover esta competência ainda são uma prática difusa, talvez derivada de uma falta 

de preparação no contexto da formação inicial de professores.  

Bizarro e Braga (2004) destacam as competências necessárias que o professor deve 

manipular, ao lidar com as exigências de um público diverso nos tempos que correm. 

No seu entender (2004: p.63),  

 

no século XXI, um professor precisa de saber identificar e distinguir os conceitos de 
atitudes, valores, crenças e comportamentos. Precisa de identificar, caracterizar e 
desmontar estereótipos culturais. Precisa, ainda, de, assumindo um ponto de vista 
humanista, pedagógica e cientificamente competente, se servir de formas e meios 
diversos de comunicação para anular preconceitos, recorrendo a estratégias 
educativas variadas e a metodologias que sirvam o conhecimento do EU e do 
OUTRO. 

 

 

Bizarro e Braga (2004) apontam a necessidade de o professor de LE usar a 

heterogeneidade cultural presente na sala de aula como um recurso pedagógico-didático 

para a transformação do capital monocultural do aprendente em pluri e intercultural.  
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O professor deve refletir, portanto, numa tipologia de atividades promotoras de atitudes 

como sensibilidade cultural, perceção, reflexão, relativização e transferência para outros 

contextos.  

Indiferentemente do nível em questão, a planificação destas atividades deve 

corresponder aos passos referidos por Bizarro e Braga (2001: p. 380):   

 

 

no acesso às questões culturais, um dos caminhos possíveis, em termos 
metodológicos que a aula de LE pode, no nosso entender, explorar, pauta-se pelas 
seguintes etapas:  
i) sensibilização/identificação, explorando a dimensão cognitiva e afectiva de 
conhecimentos, percepções e experiências prévios revelados pelos aprendentes;  
ii) observação/análise dos conteúdos culturais pré-determinados, com o recurso a 
documentos autênticos (escritos, áudio, vídeo, etc.) , que ponham em relevo quer 
objectos (um alimento, um poema, uma imagem…) quer comportamentos verbais e 
não-verbais);  
iii) interpretação/interrelação do que os aprendentes descobriram, em correlação com 
os respectivos conhecimentos prévios, actuando sobre as novas aquisições; 
iv) compreensão/consciencialização cultural, no confronto interpretativo do diferente 
com o respectivo código cultural, desenvolvendo atitudes de valorização e respeito 
recíproco;  
v) empatia, favorecida pela mediação reflexiva, levando os aprendentes a colocarem-
se no lugar do Outro e a raciocinarem segundo essa perspectiva (Vez(org),ibidem), 
sem criar mitos e/ou complexos nem relativamente a si nem em relação ao(s) 
Outro(s);  
vi) acção, consubstanciada na síntese e na transferência das aprendizagens realizadas 
(Vidal e Manjón, 1993) e, se possível, no desenvolvimento de representações 
positivas e atitudes de abertura perante a diversidade linguística e cultural. 

 

 

Baseadas nos pressupostos de Bizarro e Braga (2001), gostaríamos de dar alguns 

exemplos de atividades que podem promover a interculturalidade na aula de LE: 

- realizar descrições a partir de estímulos auditivos ou de perceção háptica e confrontar 

a versão dos aprendentes com a versão original;  

- descrever imagens, imaginando histórias;  

- mudar de lugar, assumindo a nacionalidade e a forma de estar do colega;  

- especular sobre o background de personagens;  

- realizar mapas conceptuais e categorizar conceitos;  

- associar a utilização de linguagem não-verbal a nacionalidades;  

- comparar e avaliar estilos comunicativos.  
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Como prática recorrente e não apenas pontual, estarão criadas as condições para o 

desenvolvimento de boas práticas no âmbito das atitudes do aprendente.  

Kiet Ho mostra-nos como se efetiva o desenvolvimento de atitudes interculturais (figura 

68):  

 

 
 
Figura 68: Modelo de desenvolvimento das atitudes interculturais  
Fonte: Kiet Ho (2011: p. 41)  
 
 
 
À semelhança do modelo da consciência intercultural (Kiet Ho, 2011), a distinção entre 

atitudes conceptuais e orientadas para a prática verifica-se precisamente na aplicação 

prática deste último conceito.  
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O primeiro nível é  centrado no Eu ao considerar os seus valores superiores ao do Outro 

e baseia-se fundamentalmente na emissão de juízos de valor sem conhecimento de 

causa, negando-lhes a atribuição de valor. Entre esta fase etnocêntrica e a etnorelativa, 

Kiet Ho (2011) situa a abertura e o respeito como meio caminho para atingir o objetivo 

máximo. Nesta etapa, começa a aceitar as diferenças culturais de uma forma positiva, a 

alternar perspetivas e suspender a emissão de juízos de valor, cujo expoente máximo se 

verifica na fase etnorelativa, na qual o aprendente demonstra empatia, mediando entre a 

cultura de partida e de chegada.  

Baseadas nos modelos de desenvolvimento de atitudes e de consciencialização da 

autoria de Kiet Ho (2011) que, a nosso ver, são uma súmula de todo o referencial 

teórico exposto ao longo deste trabalho, na perspetiva do aprendente de LE deve ser 

desenvolvido em contexto de sala de aula um controlo do desenvolvimento da sua 

metacognição intercultural. Apresentamos, neste sentido, a nossa proposta de 

consciencialização de metacognição intercultural para o aprendente de PLE (quadro 71).  

A metacognição (Flavell, 1979) assume-se como um conceito muito importante, na 

medida em que este termo significa literalmente para além da cognição, ou seja, a 

competência de conhecer o próprio acto de conhecer, isto é, tomar consciência, analisar 

e avaliar como se conhece. 

A metacognição define-se como um conhecimento do próprio conhecimento que tanto 

envolve uma planificação prévia das tarefas a realizar, assim como a consciencialização 

do modo como os procedimentos serão executados, a escolha de estratégias adequadas 

com vista à realização da tarefa dada e, finalmente, o controlo avaliativo dessas etapas e 

a sua eventual alteração. 

A metacognição intercultural implica, deste modo, as seguintes etapas (Griffiths, 2008):  

- preparação/planificação;  

- antecipação de lacunas;  

- seleção/utilização de estratégias comunicativas interculturais mais adequadas;  

- monitorização do processo;  

- reflexão/avaliação do processo.  
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Perspetivamos o conceito de metacognição intercultural como a capacidade de refletir 

sobre o conhecimento estabelecido com o Outro. É este conhecimento processual 

patente no 'saber aprender' que deve articular-se com o 'saber' do conhecimento 

declarativo para compensar eventuais lacunas no processo de mediação cultural. Desta 

forma, os aprendentes obterão um conhecimento mais aprofundado sobre si próprio e do 

Outro (consciência metacognitiva intercultural).  

Lane (2007: p. 2) corrobora que  

 

 

Metacognition refers to a higher order of thinking that operates on these cognitive 
activities, such as planning, analyzing, assessing, monitoring, and reflecting on 
problem solving decisions and performance. Metacognition also enables more 
effective learning. A learner who is able to accurately gauge his or her own 
understanding is better equipped monitor his or her own progress. This typically 
involves self-questioning and is part of the larger notion of metacognitive regulation. 
Metacognitive skills can be taught. 

 

 

 

O quadro 21 visa a avaliação do processo de mediação cultural em termos 

metacognitivos e, no nosso entender, o seu preenchimento é exequível em todos os 

níveis de aprendizagem  do QECR (Conselho da Europa, 2001).  

 

 

Assinale com uma cruz, de acordo com a seguinte escala:  

 

1. Não concordo  

2. Não concordo em parte 

3. Não concordo nem discordo 

4. Concordo em parte 

5. Concordo totalmente 
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 1 2 3 4 5 

Gosto de trabalhar em grupo.       

Quando trabalho em pares ou em grupo, 
esforço-me por comunicar em português.  

     

Prefiro falar com o meu colega do que 
escrever nas aulas de português.  

     

Sinto-me perfeitamente à vontade para 
falar com pessoas provenientes de  
contextos culturais díspares.  

     

Sinto que aprendo mais num grupo 
culturalmente diverso do que num grupo 
da mesma nacionalidade.  

     

Procuro outras fontes de informação 
cultural, para além das que trabalho na sala 
de aula.  

     

Sou capaz de suspender os meus próprios 
valores, normas e tradições para 
compreender o ponto de vista do meu 
colega, mesmo não concordando com ele. 

     

Estou consciente do meu papel como 
intermediário entre a minha cultura e a do 
meu colega.  

     

Quando troco impressões com o meu 
colega, imagino-me no seu lugar para 
compreender a sua opinião.  

     

Consigo lidar bem com situações que são 
diferentes das que estou habituado.   

     

Consigo identificar e resolver problemas 
em falhas de comunicação intercultural.  

     

 
Quadro 21: Ficha de auto-reflexão intercultural do aprendente de LE  

 

 

Na nossa consideração, a educação intercultural torna-se paradoxal se for unidirecional. 

A complexidade desta competência implica que o seu desenvolvimento por parte dos 

aprendentes apenas se viabilizará com a reflexão da prática pedagógica intercultural 
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dinamizada pelo professor e, por isso, torna-se premente que o professor também reflita 

sobre a forma como promove o desenvolvimento das atitudes e consciencialização  

interculturais através das atividades que dinamiza e a forma como se posiciona perante 

o aluno como Outro no âmbito de uma pedagogia do encontro (Martins, 2002: p. 22) 

que "cria situações educativas facilitadoras da aproximação afectiva, emocional e 

sensível entre os sujeitos de diferentes culturas, entre as tarefas educativas". Esta visão é 

partilhada por Fleuri (2001: p. 53-54), ao realçar a necessidade de  

 

a educação intercultural se configura[r] como uma pedagogia do encontro (…), 
visando uma experiência profunda e complexa, em que o encontro/confronto de 
narrações diferentes configura uma ocasião de crescimento para o sujeito (…) No 
processo ambivalente da relação intercultural, é totalmente imprevisível seu 
desdobramento ou resultado final. Trata-se de verificar se ocorre, ou não, a 
«transitividade cognitiva», ou seja, a interação cultural que produz efeitos na própria 
matriz cognitiva do sujeito, o que constitui uma particular oportunidade de 
crescimento da cultura pessoal de cada um, assim como de mudança das relações 
sociais, na perspetiva de mudar tudo aquilo que impede a construção de uma 
sociedade mais livre, mais justa e mais solidária. 

 

 

De forma a evitar ou prevenir o carácter imprevisível patente nas relações interculturais 

de que nos fala Fleuri (2001), apresentamos, de seguida, um exemplo (quadro 22) de 

como a auto-reflexão sobre a averiguação/avaliação da prática intercultural do professor 

de LE poderá ser concebida, com recurso a uma escala de Likert:  

 

 

Assinale com uma cruz, de acordo com a seguinte escala:  

 

1. Não concordo  

2. Não concordo em parte 

3. Não concordo nem discordo 

4. Concordo em parte 

5. Concordo totalmente 
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 1 2 3 4 5 
Valorizo e demonstro abertura em relação a 
aprendentes de todas as proveniências culturais  

     

Demonstro interesse em conhecer mais sobre as 
culturas dos meus alunos  

     

Ativo a bagagem cultural e o capital cultural dos meus 
aprendentes  

     

Conto aos meus alunos episódios das minhas próprias 
experiências interculturais 

     

Reflito com os meus alunos sobre os conceitos de 
cultura e de comunicação intercultural 

     

Falo de estereótipos, tabus ou outros tópicos sensíveis 
na aula de LE  

     

Teço juízos de valor sobre determinados alunos 
relacionados com a sua nacionalidade, aparência, 
modo de vestir, etc.  

     

Sinto que a minha cultura materna condiciona o meu 
entendimento do Outro e a produção de materiais 
numa perspetiva monocultural 

     

Esforço-me por compreender o comportamento de um 
dado aluno através das suas "lentes culturais" 

     

Integro a perspetiva do Outro nos materiais didáticos       
Procuro usar materiais autênticos que enfatizem a 
relação do Eu com o Outro 

     

Abordo apenas a camada superficial da cultura alvo       
Abordo outros aspetos menos visíveis da cultura       
Dou igual importância à linguagem verbal como à 
linguagem não-verbal 

     

Tento consciencializar os meus alunos da influência 
oculta da cultura na suas práticas 

     

Adapto o meu próprio comportamento para  acolher 
aprendentes de outros estilos comunicativos  

     

Vario a tipologia de registos de língua  nos materiais 
que produzo como gíria, linguagem coloquial, 
expressões idiomáticas populares, etc.  

     

Uso as novas tecnologias ao serviço do 
desenvolvimento da competência comunicativa 
intercultural 

     

Tenho conhecimento de vários modelos da 
comunicação intercultural  

     

Cruzo o meu conhecimento da cultura e da 
comunicação intercultural com a minha prática letiva 

     

Considero que a minha prática letiva é mais 
etnorelativa do que etnocêntrica 

     

 
Quadro 22: Ficha de auto-reflexão da prática intercultural do professor de LE 
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O preenchimento periódico desta ficha de auto-reflexão da prática cultural (quadro 72) 

por parte do professor de LE pode servir, num primeiro momento, como diagnóstico da 

sua prática e, posteriormente, como controlo desse processo de construção.  

Não sendo fácil reinventar uma prática pedagógica que, nas palavras de Kagan e 

McGroarty (1993: p. 59) "help students get to know each other, build a positive sense of 

team identity, accept individual differences, provide mutual support, and develop a 

sense of synergy", sustentada apenas por princípios teóricos, sugerimos, então, uma 

panóplia de atividades previamente utilizadas com aprendentes no 2º semestre do curso 

anual de 2011/2012 (A1.2) e no curso de verão de 2012 (A2) na FLUP bem como 

propostas para os níveis intermediário (B) e avançado (C). A promoção da descoberta 

das semelhanças entre os aprendentes para poderem criar empatia antes de se explorar 

as diferenças, as quais numa fase etnocêntrica, ainda podem constituir uma ameaça, 

sobrepondo-se às semelhanças, é um critério que consideramos fundamental e 

transversal a todos os níveis de aprendizagem. Este aspeto é o que difere de uma fase 

etnorelativa, na qual o professor pode promover atividades nas quais os aprendentes 

conseguem distanciar-se da sua cultura materna para discutir a forma como os valores, 

as crenças, as atitudes e os comportamentos são culturalmente enviesados. Na nossa 

ótica, as atividades apresentadas no próximo subcapítulo foram pensadas para obedecer 

à prossecução dos seguintes objetivos (Seelye, 1993):  

 

- motivar o aprendente para a descoberta do Outro, passando pela (re)descoberta de Si 

mesmo;  

- consciencializar o aprendente da diversidade presente nas culturas na sala de aula mas 

também da diversidade dentro dessas próprias culturas bem como a normatividade que 

as une;  

- extrair, comparar e analisar os pontos convergentes e divergentes na interpretação de 

aspetos culturais;  

- identificar os aspetos culturais justificativos da ocorrência de mal-entendidos e 

conflitos;  

- favorecer o desenvolvimento de atitudes com  vista à resolução de incidentes culturais 

críticos mediante estratégias de remediação cultural;  

- promover o diálogo sobre a igualdade e a diferença;  
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- dotar o aprendente de competências e ferramentas mediante o recurso de estratégias 

comunicativas interculturais de (re)mediação que os preparem para compreender e 

interagir linguística e culturalmente a situações comunicativas da vida real;  

- fomentar a consciência cultural crítica dos aprendentes na distinção da interpretação de 

fenómenos culturais baseados em perspetivas idiossincráticas ou comportamentos 

culturalmente determinados.  

 

Com base nos princípios que devem sustentar a operacionalização da competência 

comunicativa intercultural, no próximo subcapítulo iremos descrever e apresentar 

diversas propostas didáticas para os vários níveis de aprendizagem do QECR (Conselho 

da Europa, 2001) em prol do desenvolvimento da consciência intercultural dos 

aprendentes.  
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3.2 Descrição e considerações gerais sobre a proposta de atividades  

 

 

 

 It is our choices… 
that show what we truly are, 

far more than our abilities. 
 

J. K. Rowling (1999)  
 

 

 
 

 A proposta de atividades apresentada no apêndice 2 com o propósito de 

desenvolver a competência comunicativa intercultural advém da reflexão sobre a forma 

como o enquadramento teórico previamente apresentado pode ser trabalhado no 

contexto de sala de aula de PLE. 

As atividades foram criadas tendo em conta o enquadramento teórico que embasou este 

trabalho de investigação. Apresentamos igualmente seis textos autênticos retirados da 

internet e devidamente referenciados nas fichas 14 a 19 que, na nossa ótica, são uma 

mais-valia para trabalhar a competência comunicativa intercultural na aula de PLE.  

A primeira ficha, denominada "Eu e o Outro", reproduzida no apêndice 2, serve como 

uma atividade de quebrar o gelo, geralmente pensada para o início de um curso. Os 

aprendentes devem preencher um diagrama com as suas informações pessoais 

(personalidade, nacionalidade, domínio de língua estrangeiras, formação/educação, 

afiliação política, religião, família e personalidade). Depois de completar com as suas 

informações pessoais, os aprendentes deverão circular pela sala e questionar os colegas 

sobre estes aspetos. Os tópicos deverão ser transformados em questões corretas, de 

modo a que os aprendentes manipulem o uso dos pronomes interrogativos e os casos de 

inversão do pronome reflexivo. O aprendente que conseguir recolher mais informações 

durante o tempo limite será o vencedor da atividade. Após a correção no quadro das 

questões, o professor deverá perguntar aos alunos se perguntaram todas as informações 

e se se sentiram constrangidos em questionar os colegas em alguns aspetos. Este diálogo 

vertical levará à discussão cultural entre Portugal e o país dos aprendentes acerca dos 

temas "tabu" que não se deve perguntar a um familiar, amigo, colega ou chefe, correndo 

o risco de levar a mal-entendidos e conflitos.  
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A ficha 2, com o título "O que é cultura?", destina-se à exploração gráfica da imagem de 

um icebergue, cuja parte submersa é maior do que a parte acima do nível da água. Esta 

metáfora serve como introdução à associação do icebergue ao conceito de cultura, no 

qual a parte oculta é muito mais extensa e complexa do que as suas representações 

visíveis. Em função de uma lista dada de aspetos culturais, os aprendentes deverão 

numerá-los na parte do icebergue onde consideram que residem. Apesar de não haver 

uma solução única para a resolução desta atividade, a discussão em torno dela será 

profícua na especulação da correlação da localização dos aspetos culturais com as 

culturas de origem dos aprendentes.  

A ficha 3, designada "Gestos culturais no mundo", partindo da observação de várias 

imagens numeradas relativas a gestos usados em todo o mundo, tem o objetivo de 

distinguir os gestos ofensivos dos não ofensivos, de acordo com a cultura portuguesa. 

Após a correção da atividade, o aprendente terá já indícios que o ajudarão a deslindar o 

significado do gesto. Após essa associação, o aprendente deverá interagir com o colega 

para descobrir se usa gestos diferentes na sua cultura, dando também exemplos à turma 

para que todos possam adivinhar ou negociar o seu significado.  

A ficha 4, intitulada "Cumprimentos", tem a mesma estrutura, debruçando-se sobre os 

cumprimentos usados no mundo. Para além de identificarem o nome do tipo de 

saudação, os aprendentes deverão associar os países às respetivas saudações, 

comparando mundividências e contextos. A atividade final pode ser transposta para uma 

simulação na sala de aula através da escrita de um diálogo, representando o contexto 

formal e informal.  

A ficha 5, com o título "Que estranho! Por que é que…?" parte da leitura de alguns 

hábitos de algumas nacionalidades europeias considerados estranhos. O aprendente deve 

refletir sobre os hábitos que também considera estranho, transpondo depois a mesma 

estrutura para o completamento dos hábitos dos portugueses que considera esquisitos, a 

partir da perspetiva da sua cultura materna.  

A ficha 6, "À primeira vista", parte da exploração de uma imagem deliberadamente 

ambígua, de modo a gerar discussão entre o professor e os alunos sobre as várias 

possibilidades de interpretação. O propósito da atividade é explorar as diferenças 

culturais em ações que podem ser consideradas bem-educadas ou ofensivas e regras de 

etiqueta.  
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A ficha 7, intitulada "Situações críticas na aula de PLE?", pretende explorar incidentes 

culturais críticos passíveis de terem lugar na aula de PLE na FLUP e a sua eventual 

resolução. Em primeiro lugar, o aprendente deve trabalhar individualmente para 

escolher a hipótese de resolução que considera correta para o referido incidente. Depois, 

deverá comparar as suas respostas com as do colega para verificar se existem diferenças 

na escolha das alternativas, discutindo se a justificação é apenas de caráter 

idiossincrático ou determinada culturalmente. Os alunos deverão refletir também sobre 

a possibilidade de resolução destes incidentes ser a mesma no caso de ocorrerem no país 

de origem dos alunos.  

A ficha 8, denominada "Na minha opinião…", debruça-se sobre a forma de o aluno 

expressar a sua opinião, explorando as diferenças na língua estrangeira e a língua 

materna, isto é, a forma de concordar, discordar, sugerir uma alternativa ou interromper 

o discurso do Outro.  

A ficha 9, designada "Quarto de hora académico", parte da exploração gráfica de uma 

imagem, representando um professor atrasado para a aula. Esta atividade explora a 

importância da pontualidade para o aprendente, a influência da cultura nesse aspeto e a 

duração máxima de tempo de espera por alguém que está atrasado.  

A ficha 10, intitulada "Conselhos: Sim ou Não?" aproveita a vivência dos aprendentes 

em Portugal para dar conselhos a um estrangeiro de maneira a que adapte melhor ao 

modo de vida português. Apesar de os alunos poderem completar a tabela fornecida 

com tópicos, esta atividade permite um trabalho de língua, fazendo uso do Imperativo 

ou das expressões impessoais usadas com as formas do Presente do Conjuntivo. A 

atividade é então transposta para o contexto do país dos alunos como prática da 

estrutura dos conselhos.  

A ficha 11, "O perfeito europeu", parte da exploração gráfica de uma imagem sobre 

diferentes nacionalidades europeias. Trabalhando individualmente, os aprendentes 

deverão identificar as nacionalidades representadas na imagem e depois comparar as 

suas informações com as do colega. Depois, trabalhando em pares e de acordo com a 

imagem, os aprendentes deverão completar uma comparação usando um adjetivo para 

descrever a nacionalidade. De seguida, os aprendentes deverão imaginar como seria o 

representante "perfeito" de Portugal e do seu país. Esta atividade promove a 

desconstrução de estereótipos de uma forma lúdica, baixando a ansiedade dos 

aprendentes. Em termos de léxico, esta atividade prevê também a associação de opostos.  
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A ficha 12, com o título "Estereótipos", parte igualmente da exploração gráfica de uma 

imagem representando quatro nacionalidades europeias. Os aprendentes deverão 

identificá-las, descrevendo as figuras física, psicologicamente e também as roupas que 

estão a vestir. Em seguida, os alunos deverão compilar caraterísticas que associam a 

estas nacionalidades e depois escrever um diálogo entre elas, simulando-o na aula.  

A ficha 13, "Nós e os Outros", parte da exploração de uma imagem, demonstrando dois 

grupos. Os alunos devem identificar as nacionalidades presentes nos dois grupos e 

descrever também as roupas que estão a usar. Em seguida, deverão assinalar as emoções 

demonstradas pelo grupo da direita ao ver o grupo da esquerda. É mostrada 

posteriormente a mesma imagem, mas da perspetiva do grupo da esquerda, fazendo com 

que os alunos reflitam sobre a moral que as imagens transmitem e os "grupos" a que se 

sentem pertencer.  

A ficha 14, "Análise de um poema", é iniciada com a leitura do poema "Lágrima de 

Preta", da autoria de António Gedeão, para que os alunos deem um título em relação ao 

que leram e especulem sobre a mensagem que ele transmite, refletindo também sobre a 

natureza das relações interculturais que mantêm na sua vida e a eventual influência da 

etnia nas suas escolhas.  

A ficha 15, "Uma viagem pela Europa", baseia-se na leitura e interpretação de um artigo 

sobre este tópico. A aula poderia principiar com a projeção da imagem, de modo a que 

os alunos pudessem descrevê-la e especular sobre ela, como uma introdução à leitura do 

texto, após o qual se seguem exercícios de interpretação, nomeadamente perguntas 

sobre o texto e um exercício de verdadeiro ou falso. Segue-se a exploração de eventuais 

estereótipos por parte dos aprendentes em relação aos países a que se faz referência no 

texto, estabelecendo-se um paralelismo com o país dos próprios alunos. O confronto de 

representações será ainda mais profícuo se no espaço da sala se encontrarem alunos 

provenientes dos países referidos. A atividade final relaciona-se com a criação de um 

acrónimo sobre o país de origem dos aprendentes e outros que já tenha visitado.  

A ficha 16, intitulada "Gostos e preferências", inicia-se com a colocação de doze 

questões em pares ou pequenos grupos, uma vez que esse número corresponde às 

questões existentes no artigo. O objetivo deste momento de interação é confrontar as 

perspetivas iniciais dos alunos com a leitura de um artigo baseado num inquérito 

realizado a nível europeu, após o qual se seguirá um novo momento de discussão, quer a 

nível de interação horizontal ou vertical, sobre a opinião dos alunos sobre as respostas 
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do inquérito. Partindo da discussão em interação horizontal sobre questões de 

preferência, atitude, eficiência, contributo acerca de países europeus, cujo artigo dá 

resposta a essas questões iniciais, a leitura do artigo serve como confirmação das 

expectativas iniciais dos aprendentes e posterior discussão sobre a partilha de opinião 

do próprio aprendente com o texto.  

A ficha 17, "Portugal virtual" parte da realização de uma webquest em grupo acerca da 

visão de Portugal e dos Portugueses por sites estrangeiros, cuja tarefa é fazer uma 

apresentação sobre a informação compilada na internet e expor a sua opinião crítica. Os 

sites são previamente fornecidos pelo professor e a duração da pesquisa na internet está 

prevista para 30 minutos. Subsequentemente, a leitura do  artigo é também usada como 

confirmação da informação previamente recolhida.  
 

A ficha 18, denominada "Portugal visto por fora", principia com um texto sobre a 

experiência Erasmus de alunos estrangeiros em Portugal. Os alunos deverão realizar um 

resumo dos aspetos positivos e negativos apontados pelos estudantes no texto e depois 

usar a mesma estrutura para a relatar a sua experiência em Portugal, Erasmus ou não, 

em termos de "o melhor" e "o pior".  

A ficha 19, designada "Tal e qual?"consiste na exploração de estereótipos do que é ser 

português. A sua aplicação em contexto de sala de aula poderia também partir da 

apresentação da imagem na primeira alínea e da especulação sobre a figura do "Zé 

Povinho". A leitura das definições sobre o que significa ser português deve apenas ser 

realizada mediante o confronto das ideias iniciais dos aprendentes. A nosso ver, a 

linguagem usada no texto é mais complexa, aproximada do texto literário.   

A ficha 20, "Ditos ou interditos?", é iniciada pela leitura de provérbios que têm em 

comum a abordagem a uma nacionalidade ou proveniência que os alunos devem 

identificar. Segue-se a caregorização dos mesmos provérbios em termos positivos e 

negativos, aos quais os alunos devem justificar a sua opção. A discussão da seleção dos 

provérbios que representam um povo estereotipadamente deve iniciar-se em interação 

horizontal e depois passar em pleno com o confronto das várias perspetivas. O professor 

deve também elicitar se nas línguas de origem dos aprendentes existem provérbios 

sobre os Portugueses e Portugal, o tipo de imagem que representam e a sua veracidade.  

Após uma breve descrição do funcionamento de cada ficha e atividade, consideramos 

pertinente indicar os níveis, de acordo com o QECR (Conselho da Europa, 2001) a que 

se destinam os referidos materiais:
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 A B C 

 A1.1 A1.2 A2   

FICHA 1 X X    

FICHA 2 X X    

FICHA 3 X X X X X 

FICHA 4 X X    

FICHA 5   X   

FICHA 6 X X X   

FICHA 7 X X X X X 

FICHA 8   X X  

FICHA 9 X X X X X 

FICHA 10 X X X X X 

FICHA 11  X X   

FICHA 12 X X X X X 

FICHA 13   X X X 

FICHA 14   X X  

FICHA 15  X X   

FICHA 16    X X 

FICHA 17    X X 

FICHA 18    X X 

FICHA 19     X 

FICHA 20     X 
 

Quadro 23: Categorização das propostas pelos níveis do QECR (Conselho da Europa, 2001)  

 

  

Dado que aprendente do nível A1.1 e A1.2 é capaz de compreender enunciados simples 

isolados e de dar informações de forma lenta e pausada e de interagir nesses mesmos 

moldes, realizando tarefas sobre o seu quotidiano, as propostas para os níveis A1.1 e 

A1.2 são bastante semelhantes, só diferem na ficha 11, em termos vocabulares e na 15 

relacionada com a eventual dificuldade na leitura do texto e expressão oral.  

As fichas 3 e 5 a 15 são destinadas aos aprendentes do nível A2, uma vez que também 

são capazes de compreender estruturas sobre cariz pessoal ou relativamente familiares 
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mas já são capazes de comunicar em tarefas no âmbito de troca de informações sobre 

assuntos pessoais, familiares ou habituais.  

As fichas  3, 7 a 10 e 12 a 18 são propostas para o nível B, na medida em que os alunos 

devem desenvolver as seguintes competências:  

- Compreender textos orais e escritos longos e de grau de complexidade crescente;  

- Compreender o sentido geral de programas de radio e televisão sobre temas atuais;  

- Comunicar espontaneamente, revelando já alguma fluência e domínio de vocabulário;  

- Produzir oralmente enunciados de extensão discursiva média;  

- Escrever textos de tipologia diversa (expor, explicar, narrar, descrever, argumentar).  

Neste nível, o aprendente já  é capaz de compreender as ideias gerais de textos mais 

extensos, embora sobre assuntos com os quais se sente familiarizado, exprimindo-se 

sobre eles de forma mais espontânea,  sendo capaz de se auto-corrigir.  

As propostas didáticas para o nível C são igualmente  semelhantes ao nível B, com 

exceção das fichas 19 e 20, uma vez que neste nível o aprendente está apto para  

compreender textos longos, complexos, ambíguos e humorísticos, sendo capaz de se 

exprimir com correção, fluência e espontaneidade. Consideramos que a ficha 19 por 

trabalhar de forma bastante peculiar as idiossincrasias culturais associadas aos 

estereótipos portugueses e a ficha 20 por explorar os provérbios e as mesmas 

idiossincrasias nacionais/regionais  as tornam específicas ao nível previamente referido. 

A linguagem usada nestas fichas faz uso da ironia e do humor e contempla aspetos do 

conhecimento do mundo lecionados no nível C: 

- Humor;  

- Artes (música, artes visuais, literatura, teatro);  

- Literatura popular (lendas, fabulas, provérbios);  

- Pontos de referência da História de Portugal;  

- Usos e costumes;  

- Países estrangeiros, estados, povos;  

- Educação;  

- Sistema político (Constituição da República Portuguesa).  

As atividades foram criadas tendo em conta o enquadramento teórico que embasou este 

trabalho de investigação. Apresentámos igualmente uma panóplia de textos autênticos 
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retirados da internet e devidamente referenciados que, na nossa ótica, são uma mais-

valia para trabalhar a competência comunicativa intercultural na aula de PLE.  

Consideramos que as fichas sumariamente apresentadas se coadunam com os níveis de 

referências gerais do QECR (Conselho da Europa, 2001), no que diz respeito ao nível 

de língua usado ser adequado às competências dos aprendentes. No entanto, 

gostaríamos de ressalvar o facto de os materiais apresentados não serem exclusivos da 

taxonomia apresentada, na medida em que, na nossa opinião, não existem materiais 

"difíceis", as atividades é que devem ser adequadas ao nível em questão.  

Apesar de os materiais não terem sido explorados didaticamente de uma forma holística 

para cobrir questões de funcionamento da língua, já que nos estaríamos a desviar do 

objetivo deste trabalho de investigação, focado no desenvolvimento da competência 

comunicativa intercultural, oferecemos apenas a atividade relacionada com a 

prossecução desse objetivo e estamos plenamente convictas de que os referidos 

materiais são motivadores e encorajadores da interação, da descoberta do Outro e da 

reflexão sobre Si mesmo, fornecendo pistas que cada professor de PLE pode adaptar 

para o seu próprio contexto.  

Tendo em mente que os objetivos desta tese são refletir sobre o conceito de competência 

comunicativa intercultural e a relevância da sua implementação no ensino de uma língua 

estrangeira, fazer o levantamento das representações dos aprendentes de PLE sobre a 

cultura portuguesa e a utilização das estratégias comunicativas interculturais que mais 

usam no processo de mediação intercultural, conhecer as crenças dos professores de 

PLE em relação ao ensino-aprendizagem da cultura, averiguando os recursos usados ao 

serviço do desenvolvimento da competência comunicativa intercultural e equacionar o 

seu papel na gestão da diversidade cultural e linguística presente na aula de LE, 

iniciaremos no próximo capítulo a apresentação de um trabalho de investigação que 

possibilitava dar respostas aos objetivos inicialmente traçados.  
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Resumo do capítulo 3:  

 

 

Neste capítulo, foram descritos os descritores de desempenho para os três níveis de 

referência do QECR (Conselho da Europa, 2001) em termos globais como fundamento 

de uma análise mais detalhada das referências programáticas à luz do desenvolvimento 

da competência comunicativa intercultural. A superficialidade com que a 

interculturalidade nos programas presentemente adotados é abordada motivou-nos a 

conceber uma esquematização programática baseada no modelo do icebergue e na 

dicotomia de baixa vs. alta cultura. Visto que não existe uma correlação entre o domínio 

da competência linguística e o nível de maturidade intercultural, refletimos sobre os 

programas adotados à luz da promoção da competência comunicativa intercultural, 

especificamente sobre a questão da não-exclusividade da abordagem de conteúdos 

temáticos para cada nível de referência do QECR (Conselho da Europa, 2001). O 

desafio colocado ao professor de LE hoje em dia é no âmbito da integração de saberes, 

modelos e competências, levando a transformar os seus aprendentes em agentes de 

mediação cultural, não obstante o nível de aprendizagem em que se encontram. As 

fichas de auto-reflexão intercultural na ótica do aprendente e do professor de LE, 

baseadas nos modelos anteriormente descritos de Kiet Ho (2011), são a nossa proposta 

prática para a avaliação do desenvolvimento da metacognição intercultural por parte do 

aprendente e da avaliação da forma de integração de saberes por parte do professor de 

LE. No ponto 3.2, descreve-se com mais pormenor em termos de aplicação prática 

diversas atividades que, na nossa ótica, são promotoras do desenvolvimento da 

competência comunicativa intercultural.  
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Parte II - Metodologia de investigação e âmbito de estudo 

 

 

CAPÍTULO 4: Enquadramento do contexto de investigação 

 

 
Art and science have their meeting point in method.  

Edward Bulwer-Lytton  

 

 

 Neste trabalho de investigação optámos por desenvolver um estudo de caso com 

duas linhas de pesquisa: a investigação descritiva quantitativa para as representações 

dos aprendentes e a análise de conteúdo relativamente às entrevistas dos professores de 

PLE. Em conjunto, estas duas linhas investigativas permitem viabilizar um estudo de 

caso que espelha o contexto da aprendizagem do PLE no universo da FLUP, constituído 

no ano letivo de 2011/2012 por onze professores no primeiro semestre, oito no segundo 

semestre e duzentos e oitenta e dois estudantes, dos quais cento e oitenta e três 

frequentaram o primeiro semestre e noventa e nove, o segundo. Para Sousa (2009: pp. 

137-138),  

 

o estudo de um caso visa essencialmente a compreensão do comportamento de um 
sujeito, de um dado acontecimento, ou de um grupo de sujeitos ou de uma 
instituição, considerados como entidade única, diferente de qualquer outra, numa 
dada situação contextual específica, que é o seu ambiente natural.  

 

 

Yin (2003: p. 13) realça igualmente a questão de se desenrolar no seu ambiente natural, 

assumindo-se, para este autor, como “an empirical inquiry that investigates a 

contemporary  phenomenon within its real-life context”.  

Segundo Ferreira e Serra (2009: p. 91), um estudo de caso é um "método de pesquisa 

que investiga um fenómeno contemporâneo no seu contexto real, utilizando múltiplas 

fontes de dados", originando "um relato sumariado de uma situação real" (idem: p. 8) 

baseada na descrição de factos desenrolados na perspetiva do ambiente envolvido.  

Ferreira e Serra (2009: p. 24) declaram que o estudo de caso no âmbito de uma tese de 

doutoramento  deve  
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descreve[r] o resultado de um estudo científico ou de uma pesquisa experimental de 
um tema específico e bem delimitado. A tese deve conter uma contribuição teórica, 
ou conceptual, original, formulada a volta de uma questão de pesquisa e "um bom 
caso de estudo apresenta a informação de uma forma que permite ao leitor entender 
os factos e dados no seu contexto. (…) O objetivo do trabalho escrito é transmitir 
adequadamente uma [narrativa] completa e de forma que o leitor tenha confiança na 
qualidade dos dados e eventuais interpretações. (ibidem: p. 42) 

 

 

Comparativamente a outros métodos de investigação, o estudo de caso permite uma 

análise subjetiva e flexível. No entanto, as suas forças também podem  ser consideradas 

fraquezas, como se podem ver no seguinte quadro:  

 

FORÇAS FRAQUEZAS 
 
- Análise mais detalhada do 

que as análises estatísticas de 

amostras grandes 

(representativas) 

- Maior flexibilidade na 

análise dos fenómenos;  

- Procura de evidências 

sustenta tomada de decisões.  

 
- Subjectividade na 

interpretação dos dados 

qualitativos e nas suas 

inferências:  

- Tendência do investigador 

em enviesar a análise;  

- Dificuldade em generalizar 

para além do caso em estudo e 

pouca fiabilidade na 

extrapolação de dados.  

 
 

Quadro 24: Forças e fraquezas do estudo de caso (adaptado de Ferreira e Serra, 2009) 

 

 

Apesar de o estudo de caso não permitir a sua replicação noutro caso e a extrapolação 

de dados que a análise estatística oferece, as suas maiores vantagens são a flexibilidade 
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com que o investigador pode analisar os fenómenos, do mais geral para o mais 

específico, conseguindo considerar uma uma grande variedade de influências.  

É igualmente necessário que o investigador conheça a tipologia de casos de estudo para 

selecionar o modelo que melhor se encaixa aos objetivos traçados. Ferreira e Serra 

(2009) referem quatro tipos de estudo de caso:  
 

1) exploratório;  

2) explicativo;  

3) descritivo;  

4) cumulativo.  
 

No primeiro tipo, a recolha de dados é usualmente realizada previamente à definição da 

questão de investigação e ao levantamento de hipóteses, à semelhança do que acontece 

num projeto-piloto. O estudo de caso explicativo relaciona-se com a descrição de 

relações causais entre o contexto e os fenómenos ocorridos. O estudo de caso descritivo, 

como o próprio nome indica, é ancorado pela teoria, visando "a formação de hipóteses 

de relações de causa e efeito" (ibidem: p. 101). Por último, o estudo caso cumulativo 

implica a realização de recolha de dados em momentos diferentes e também, em vez de 

proceder a recolha de dados para o estudo em mãos, pode servir-se de recolhas de dados 

em estudos previamente realizados (Ferreira e Serra, 2009).  

Optámos, assim, pelo estudo de caso descritivo, de forma a conseguirmos dar resposta 

aos objetivos gerais inicialmente traçados sobre as representações dos aprendentes e dos 

professores de PLE, a saber:  

1. Refletir sobre o conceito de competência comunicativa intercultural e a relevância da 

sua implementação no ensino de uma língua estrangeira no âmbito das exigências da 

sociedade globalizada atual; 

2. Fazer o levantamento das representações dos aprendentes de PLE sobre a cultura 

portuguesa; 

3.  Fazer o levantamento das estratégias comunicativas interculturais mais usadas pelos 

referidos aprendentes no processo de mediação intercultural; 

4. Conhecer as crenças dos professores de PLE em relação ao ensino-aprendizagem da 

cultura; 
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5. Averiguar os recursos usados pelos referidos professores ao serviço do 

desenvolvimento da competência comunicativa intercultural na aula de língua 

estrangeira; 

6. Investigar formas de promover a competência comunicativa intercultural na aula de 

PLE (conhecimentos, capacidades e atitudes) que levem ao desenvolvimento da 

consciência intercultural dos aprendentes, ao entendimento de si próprio e do Outro; 

7. Equacionar o papel do professor na gestão da diversidade cultural e linguística 

presente na aula de PLE na promoção de atitudes pautadas pela abertura, empatia e 

cooperação por parte dos aprendentes; 

8. Propor linhas orientadoras e atividades conducentes a um conhecimento mais 

aprofundado de Si e do Outro na gestão de mal-entendidos e desconstrução de 

preconceitos e visões estereotipadas na aula de PLE. 

 
Segundo Ferreira e Serra (2009), os requisitos gerais de um estudo de caso são 

demonstrar:  

- o objeto de análise (o quê); 

- os intervenientes (quem);  

- o momento de intervenção (quando); 

- o local de intervenção (onde);  

- a metodologia (como); 

- os fundamentos (porquê).  

 

Com este estudo de caso, visa-se demonstrar em relação aos objetivos previamente 

traçados sobre o desenvolvimento da competência comunicativa intercultural na aula de 

PLE, portanto:  

- os conteúdos (objetivos 2, 3, 4 5); 

- os intervenientes (objetivos 2, 3, 4, 5); 

- a metodologia (objetivos 6 e 8); 

- as finalidades (objetivos 1 e 7); 

- a relevância da sua implementação (objetivo 1).  

 

O estudo de caso por nós desenvolvido pretendeu obedecer às etapas enunciadas por 

Ferreira e Serra (2009), designadamente:  
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- a determinação/definição da(s) questão/questões de investigação;  

- a seleção do caso;  

- a determinação das técnicas de recolha e análise dos dados;  

- a preparação de recolha dos dados;  

- a recolha dos dados propriamente ditos;  

- a análise e avaliação dos dados.  

 

As questões investigativas do nosso propósito de estudo são:  

- Como definir competência comunicativa intercultural? 

- De que forma é que a abordagem intercultural se reflete na competência comunicativa 

dos aprendentes? 

- Quais são as estratégias comunicativas interculturais mais usadas pelos aprendentes de 

PLE dos cursos anuais e intensivos da FLUP? 

- De que forma é que as referidas estratégias se correlacionam com fatores de ordem 

individual dos aprendentes e da prática letiva dos docentes?  

- Quais são os princípios orientadores para desenvolver materiais e atividades 

promotores do desenvolvimento da competência comunicativa intercultural?  

 

Estas questões investigativas orientam o nosso estudo de caso, cuja finalidade é refletir 

sobre o conceito de competência comunicativa intercultural na ótica do aluno e do 

professor de LE, de modo a colmatar obstáculos sentidos na sua implementação 

derivados da prática letiva.  Nesta mesma linha de pensamento, Ferreira e Serra (2009: 

p. 94) corroboram que "o propósito do estudo é colmatar uma lacuna no conhecimento. 

A questão de investigação é enquadrada pela lacuna identificada." 

Desdobrando-se o nosso estudo de caso em duas vertentes investigativas, uma na ótica 

do aluno e outra na do professor de LE, foi determinante refletir sobre as técnicas mais 

adequadas para a recolha dos dados e, posteriormente, a sua análise. Para Ferreira e 

Serra (2009: p. 97),  

 

um estudo de caso bem elaborado deve recorrer a diversas fontes de dados e 
múltiplas técnicas de recolha. No estudo de casos, os dados tendem a ser 
maioritariamente qualitativos, mas também podem ser quantitativos. Os instrumentos 
para a recolha de dados [podem ser] recolhidos em entrevistas, por observação ou 
por questionário, etc. 
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Por esta razão, motivadas pelo elevado número de alunos inscritos que referimos no 

início deste capítulo, decidimos realizar um inquérito por questionário, cujo tratamento 

e análise de dados foi realizada mediante o programa SPSS versão 19. Por outro lado, 

devido ao número mais restrito de docentes que se mostraram disponíveis para 

colaborar neste trabalho de investigação, optámos pelo inquérito por entrevista. Ferreira 

e Serra (2009: p. 98) sublinham que  

 

os dados podem ser recolhidos de fontes primárias ou secundárias e, idealmente deve 
usar ambas para conseguir triangular os dados recolhidos e, assim, verificar a sua 
fiabilidade. Geralmente os melhores casos de estudo usam dados recolhidos no 
campo, em entrevistas e por observação direta dos participantes e da [instituição]. 

 

O nosso estudo de caso foi construído apenas com dados primários, isto é, dados 

recolhidos especificamente para a sua elaboração.  

Após esta fase, efetuámos a recolha dos dados e procedemos ao seu tratamento, através 

de métodos quantitativos e qualitativos.  

Relativamente à investigação quantitativa, como nos diz Duarte (2009: p.6)  

 

o investigador parte do conhecimento teórico existente ou de resultados empíricos 
anteriores, pelo que a teoria antecede o objecto de investigação; as hipóteses são 
derivadas da teoria e são formuladas com a maior independência possível em relação 
aos casos concretos que se estudam; estas hipóteses são operacionalizadas e testadas 
face a novas condições empíricas; os instrumentos de recolha de dados são 
predefinidos; idealmente, pretende-se construir uma amostra que seja representativa 
da população; os fenómenos observados são classificados em termos de frequência e 
distribuição; da análise de dados regressa-se às hipóteses procedendo-se à sua 
corroboração ou infirmação; um dos fins últimos consiste na generalização dos 
resultados para a população. 
 

 

Na última etapa, referente à interpretação dos dados, há que fornecer uma perspetiva 

integrada, entenda-se triangulada, de todo o trabalho que inclui a teoria subjacente e o 

estudo de caso. Ferreira e Serra (2009: p. 100) advertem, contudo, que o investigador 

"num estudo de caso dificilmente conseguirá não incluir um forte componente de 

interpretação pessoal e, na verdade, estes podem ser úteis quando procura ligações entre 

eventos e objetos." 
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Posto isto, podemos conceber a realização do estudo de caso que levámos a cabo neste 

trabalho de investigação da seguinte forma (figura 67):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 67: Conceptualização do estudo de caso  

 

 

O inquérito por questionário foi realizado tendo em vista a amostra selecionada, 

redigido num nível de português que permitisse abarcar aprendentes de todos os níveis, 

nomeadamente, do nível A1.1 ao nível C2.2. A recolha dos questionários foi feita 

imediatamente após o seu preenchimento.  

Apesar de nos debruçarmos sobre a análise e interpretação correlacional dos dados no 

subcapítulo 4.3 e no capítulo 6, respetivamente, apresentamos, de seguida, as questões 

de partida sob a forma de hipóteses sobre o trabalho de natureza descritiva e 

correlacional acerca das representações dos aprendentes de PLE sobre a cultura 

portuguesa.  

As hipóteses iniciais que levantamos são as seguintes:  

- As representações dos aprendentes de PLE sobre a cultura portuguesa correlacionam-

se com o sexo dos inquiridos?  
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- As representações dos aprendentes de PLE sobre a cultura portuguesa correlacionam-

se com a idade dos inquiridos?  

- As representações dos aprendentes de PLE sobre a cultura portuguesa correlacionam-

se com o nível de aprendizagem dos inquiridos?  

- O conhecimento mais alargado da cultura estrangeira correlaciona-se com a 

profundidade de conhecimento da própria cultura do aprendente?  

- O maior conhecimento linguístico e cultural correlaciona-se com uma visão menos 

estereotipada sobre a cultura estrangeira por parte do aprendente?  

- A identificação de pontos convergentes e divergentes entre a cultura materna do 

aprendente e a cultura estrangeira correlacionam-se com uma maior consciencialização 

crítica da sua identidade cultural em relação ao Outro? 

- A utilização de estratégias de comunicação intercultural correlaciona-se com o sexo 

dos inquiridos?  

- A utilização de estratégias de comunicação intercultural correlaciona-se com o nível 

de aprendizagem dos inquiridos?  

 

Por outro lado, para efeitos deste estudo de caso, no âmbito da metodologia qualitativa, 

optámos pela análise situacional, na qual "se procura, através de entrevistas, saber a 

opinião, sobre uma dada pessoa ou acontecimento, dos que com ela lidam ou nele 

participaram" (Sousa, 2009: p. 144).  

A nosso ver, a análise das representações mentais dos professores sobre as suas práticas 

pedagógicas adequa-se a um trabalho qualitativo no âmbito de uma análise de conteúdo, 

na medida em que o sentido veiculado pelos seus discursos é difícil de ser quantificado. 

A escolha da análise de conteúdo como técnica para o tratamento de dados provenientes 

de entrevistas implica um maior grau de complexidade devido à leitura do texto para 

além do conteúdo explícito, sendo necessário ao investigador fazer inferências acerca do 

sentido subentendido.  

Optámos por uma metodologia dedutiva, de modo a comprovar ou refutar a formulação 

prévia de hipóteses relacionadas com as representações quer dos aprendentes, quer dos 

professores.  

Apresentamos, de seguida, as questões de partida sob a forma de hipóteses acerca das 

representações dos aprendentes dos professores de PLE sobre o desenvolvimento da 

competência comunicativa intercultural.  
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As hipóteses iniciais que levantamos são as seguintes:  

- As representações dos professores de PLE sobre a CCI correlacionam-se com a sua 

formação/experiência de ensino?  

- As representações dos professores de PLE sobre a CCI correlacionam-se com o 

nível/os níveis de ensino lecionados?  

- As representações dos professores de PLE sobre a CCI correlacionam-se com a sua 

experiência no estrangeiro?  

- As representações dos professores de PLE sobre a CCI correlacionam-se com o seu 

domínio de LEs?  

 

A figura 70 representa as etapas pelas quais nos regemos para o conhecimento das 

representações dos aprendentes e docentes de PLE.  

Previamente à realização do questionário, foi necessário explorar o enquadramento 

teórico subjacente à temática, formulando hipóteses derivadas da prática letiva e de um 

conheimento empírico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Organização processual da metodologia de investigação quantitativa descritiva e correlacional 

(adaptado de Duarte, 2009) 
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Acreditamos que enveredar por uma posição eclética (Sousa, 2009) em relação aos 

métodos escolhidos e efetuar a triangulação final (Duarte, 2009) com o enquadramento 

teórico é a melhor técnica para servir a investigação pretendida e os objetivos 

determinados. A este propósito, Sousa (2009, p. 33) refere que atualmente os 

investigadores  

 

recorrem não só a metodologias experimentais com aplicação de testes e 
questionários cotáveis como, simultaneamente, a metodologias de observação, de 
investigação-acção, à análise de conteúdo dos trabalhos produzidos pelos alunos, a 
entrevistas e outras estratégias, visando aproveitar a situação para recolher o máximo 
de informações possíveis.  

 

 

Como já mencionámos, segundo Sousa (2009), o procedimento de um estudo de caso é 

alicerçado em três etapas fundamentais:  
 

1. a recolha de dados;  

2. o tratamento e a análise dos mesmos em termos qualitativos e quantitativos;  

3. as inferências e as conclusões gerais.  

 

Assim, as duas linhas de investigação sobre o desenvolvimento da competência 

comunicativa intercultural por parte dos aprendentes de PLE e a forma como é posta em 

prática pelos respetivos professores foram desenvolvidas usando a análise quantitativa 

para o primeiro caso e qualitativa para o segundo através da realização de entrevistas. O 

objetivo de termos adotado esta via metodológica, como nos dizem Alarcão e Andrade 

(1991: p. 4), justifica-se pelo facto de a análise descritiva  

 

 

pretende[r] descrever, para compreender e para explicar, dados da realidade 
educativa (factos, acontecimentos, atitudes, comportamentos, representações, 
discursos, interacções), usando estratégias de observação (inquéritos, entrevistas, 
estudos de caso, análise de conteúdo, etc.). Este tipo de investigação pode usar 
métodos quantitativos (tratamento estatístico de variáveis a controlar, por exemplo) 
ou métodos qualitativos (análise exaustiva, interpretativa de uma dada situação).  
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Corroborado por Almeida e Freire (2008), a análise descritiva prevê a descrição de 

fenómenos, a identificação de variáveis e a inventariação de factos, enquanto a 

investigação correlacional supõe a relação de variáveis, a apreciação da sua interação e 

a diferenciação de grupos. Segundo os mesmos autores (2008: p. 25-26),  

 

de entre [os] métodos qualitativos destaca-se a «análise de conteúdo». A sua 
aplicação ocorre com dados provenientes de entrevistas, documentos ou outro tipo de 
registos. A análise de conteúdo integra, ou pode integrar, uma análise de pendor mais 
quantitativo e outro mais qualitativo. A primeira, mais extensiva, centra-se na 
frequência de diversas categorias do conteúdo, por exemplo. A segunda é mais 
intensiva e tende a centrar-se nas informações, possivelmente menos frequentes, mas 
mais detalhadas e complexas com a preocupação de aí detectar presença ou ausência 
de certas características do discurso. Se no primeiro caso, a informação assim 
recolhida pode servir um objectivo de testar uma hipótese, neste último caso a 
informação pode ser particularmente útil para ensaiar ou projectar hipóteses. 

 
 

No nosso ponto de vista, cabe-nos analisar as crenças dos docentes através da referência 

e frequência de aspetos que determinam a forma como desenvolvem a competência 

comunicativa intercultural para entender se ou de que forma esse facto se reflete nas 

perceções (inter)culturais dos aprendentes que recolhemos através da realização de um 

questionário.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 O inquérito por questionário  
 

 

 

 

 

 

 

 

Science at its best is an open-minded method of inquiry, 
not a belief system. 
                                                   Rupert Sheldrake (2012) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 O instrumento utilizado para conhecer as representações dos aprendentes de PLE 

foi o questionário (anexo 2) para abarcar o maior número possível de inquiridos e obter 

dados quantificáveis e fiáveis. Na primeira parte sobre os dados pessoais dos 

aprendentes, o questionário foi pensado de forma a saber qual é a influência do sexo, da 

idade, da língua materna e do domínio de línguas estrangeiras na competência 
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comunicativa intercultural dos aprendentes. Acreditamos igualmente que a estadia em 

outros países estrangeiros motivada por razões de ordem pessoal, profissional ou ambas 

pode promover o desenvolvimento da referida competência. Contudo, como não 

estamos totalmente convictas de que o nível de aprendizagem e o tempo de 

aprendizagem de uma língua estrangeira possa corroborar o desenvolvimento dessa 

competência, na medida em que a competência linguística pode não significar 

necessariamente competência comunicativa intercultural (Sudhershan, 2012), estes itens 

foram contemplados na elaboração do questionário para confirmar a validação destes 

argumentos. Da mesma forma, a segunda parte do questionário foi desenhada com o 

intuito de conhecer as representações dos aprendentes em relação à existência de uma 

cultura portuguesa e da sua caracterização, os símbolos representativos dessa cultura em 

relação às suas próprias culturas maternas, bem como as suas cosmovisões perante os 

portugueses, a língua e o país. Para a investigação dos estereótipos em relação aos 

portugueses e à descrição/interpretação de um incidente cultural crítico, recorremos a 

imagens. As imagens foram desenhadas com o intuito de representar a figura de um 

português "típico" e um incidente baseado no estereótipo da falta de pontualidade dos 

portugueses. A partir da representação virtual dessa suposta caraterística potencialmente 

geradora de um incidente cultural crítico, os aprendentes deveriam sugerir formas de 

resolução do mesmo e expressar os sentimentos que experimentaram ao analisá-lo, de 

acordo com a escala de sensibilidade cultural de Bennett (1993) referenciada no ponto 

1.4.5. Para além desta questão, os aprendentes foram inquiridos no sentido de 

identificarem comportamentos típicos dos portugueses díspares das suas culturas mas 

também de identificarem aspetos semelhantes com a cultura estrangeira. A terceira parte 

do questionário foi centrada especificamente no contexto do desenvolvimento da 

competência comunicativa intercultural no ambiente de sala de aula, nomeadamente 

acerca da (s) cultura(s) a estudar, a reflexão do identidade do Eu mediante o encontro 

com o Outro, os temas mais importantes a abordar na sala de aula e as estratégias de 

comunicação intercultural usadas para evitar mal-entendidos, conflitos ou incidentes 

culturais críticos. Numa fase de pré-teste, o questionário foi submetido a alunos de PLE 

que não frequentavam a FLUP, de modo a não influenciar as respostas dos alunos a 

inquirir no preenchimento da sua versão final. Foram inquiridos cinco alunos de níveis 

diferentes, de acordo com o QECR (Conselho da Europa, 2001), nomeadamente, o nível 

A1.1, A1.2, A2, B e C, de proveniências linguísticas e culturais muito diversas. Os 
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alunos foram instruídos no sentido de completarem o questionário mas também de 

chamarem a atenção para o que não entendiam ou consideravam pouco claro no 

questionário. Este procedimento foi realizado mediante a gravação das suas reflexões 

faladas, cuja autorização foi acordada previamente com os inquiridos. De acordo com as 

reflexões faladas, o inquérito foi sujeito a algumas alterações, nomeadamente, as 

instruções de preenchimento do questionário.  

Para além deste aspeto, a dimensão do questionário foi relativamente reduzida pelo 

tempo demasiado longo de preenchimento, especialmente por parte dos aprendentes dos 

níveis mais elementares. Por isso, foram suprimidos, na primeira parte, alguns itens que, 

a nosso ver, considerámos redundantes para a prossecução dos objetivos traçados, por 

exemplo, as habilitações literárias e a nacionalidade em substituição da(s) língua(s) 

materna(s), uma vez que nem sempre se verifica correspondência à nacionalidade. Na 

segunda parte, foram igualmente efetuadas algumas mudanças na reformulação da 

representação da cultura portuguesa e na expressão de agrado ou desagrado por viver 

em Portugal. Na questão das representações sobre os portugueses, a língua e o país, 

alguns aprendentes levantaram questões em termos do vocabulário usado e, por essa 

razão, o termo "tímidos" foi substituído por "abertos", de modo a facilitar a 

compreensão do vocabulário usado. Durante o pré-teste, a partir das reflexões faladas 

dos inquiridos, sentimos a necessidade de fornecer a possibilidade de uma resposta 

aberta, no caso de o inquirido não se identificar com as opções disponíveis nas questões 

de tipo fechado. Verificámos também que seria mais produtivo listar comportamentos 

menos associados aos portugueses, ao contrário da versão experimentada no pré-teste 

visto que contemplava quase exclusivamente práticas culturais derivadas do ponto de 

vista da investigadora e, por conseguinte, mais etnocêntricas, não refletindo o propósito 

do trabalho encetado. Na terceira parte, centrada no contexto de sala de aula, 

mantivemos a questão sobre os temas mais importantes a abordar na aula de PLE, 

embora mudando a tipologia de pergunta de ordenação. Na última questão, foi 

simplificado o tipo de linguagem e reduzido o número de estratégias.  

A amostra inquirida foi a totalidade do universo de estudantes inscritos nos cursos 

anuais de PLE do segundo semestre do ano letivo de 2011/2012 da FLUP com um 

retorno de 117 indivíduos, constituindo a quase totalidade do universo. Por este motivo, 

podemos afirmar que a dimensão da amostra é representativa da sua população, 

contribuindo para a qualidade e validade dos resultados obtidos (Ghiglione & Matalon, 
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1993). A versão final do questionário (Apêndice 1) contou com vinte e uma questões 

repartidas por três partes e com diferentes tipologias de perguntas, nomeadamente 

questões abertas e fechadas. A maioria das questões utilizadas são de tipo fechado com 

o intuito, não apenas de simplificar a análise estatística dos dados mas pelo facto de o 

inquérito ser o mesmo para aprendentes que tenham apenas um mês de aprendizagem 

até aprendentes de nível avançado com vários anos de aprendizagem formal da língua.  

Desta forma, apresentamos de seguida um quadro (quadro 25) com a distribuição de 

questões abertas e fechadas no questionário (Apêndice 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 QUESTÕES ABERTAS QUESTÕES FECHADAS 
1)  X 
2) X  
3) X  
4) X X 
5)  X 
6) X X 
7)   X 
8)  X 
9)   X 
9.1)   X 
10)  X 
11)  X 
11.1)  X  
12)  X 
12.1) X  
13) X X 
14)  X  
15) – 15.1)   X 
15.2) X  
15.3)  X X 
15.4)  X X 
16)  X X 
17) – 17.1)  X  
17) – 17.2 X  
18)   X 
19)   X 
19.1)  X  
20)  X X 
21)  X X 

 

Quadro 25: A distribuição de questões abertas e fechadas no questionário  

 

 

 
 244 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

Analisando com mais detalhe as questões de tipo fechado, estas podem ser de diferentes 

tipos. A mais comum é a indicação da resposta mais adequada com a alternativa Sim/ 

Não para questões factuais e a indicação de várias respostas com número limitado, ou 

seja, "ao propor uma lista fornecemos à pessoa indicações acerca do campo das 

respostas que consideramos aceitáveis" (Ghiglione & Matalon, 1993: p. 118), embora, 

"se uma lista preestabelecida de respostas pode assim alargar, aos olhos da pessoa o 

campo do aceitável, pode também restringi-lo, encontrando-se aí uma fonte de 

enviesamentos muito frequente" (idem, ibidem).   

Apresentamos, de seguida, o quadro 26 com a distribuição de questões fechadas de 

acordo com a sua tipologia.  

 

 TIPOLOGIA DE QUESTÕES FECHADAS 
 Indicar a 

resposta 
mais 
adequada 

Indicar 
várias 
respostas 
com 
número 
livre 

Indicar 
várias 
respostas 
com 
número fixo 

Ordenar 
todas as 
respostas  

Ordenar as n 
respostas mais 
adequadas 

1) X     
4) X  X   
5) X     
6) X X    
7)  X     
8) X     
9)  X     
9.1)  X     
10) X     
11) X     
12) X     
13)   X   
15) – 15.1)  X     
15.3)  X     
15.4)    X   
16)    X   
18)  X     
19)  X     
20)    X   
21)    X   

 
Quadro 26: A distribuição de questões fechadas consoante a sua tipologia   
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No questionário, também  foram contempladas perguntas de escolha múltipla. Se, por 

um lado, oferecem rapidez e facilidade de aplicação e de análise, bem como de resposta, 

por outro lado, requerem por parte do investigador um esforço em as preparar 

previamente, de modo a garantir que alternativas relevantes não sejam excluídas.  

Por outro lado, um elevado número de questões abertas como as presentes no 

questionário, apesar de desmotivarem o aprendente a escrever, fazem com que seja 

quebrada a monotonia do questionário mas, acima de tudo, obrigam o respondente a 

refletir sobre a razão da sua resposta. Como nos dizem Ghiglione & Matalon (1993: p. 

117), "uma outra razão para escolher a forma aberta é que esta abre a possibilidade a 

várias codificações diferentes: uma acerca do conteúdo da resposta ou sobre os aspectos 

desse conteúdo".  

Obviamente, a análise estatística de questões abertas é um processo muito mais 

complexo, na medida em que, de acordo com Ghiglione & Matalon (1993: pp. 119-120)  

 

 
 

para que as respostas às questões abertas possam ser exploradas da mesma forma é 
preciso codificá-las, ou seja, agrupar aquelas, todas diferentes, que terão sido 
recolhidas, num pequeno número de categorias, que serão em seguida tratadas da 
mesma forma que as respostas às questões fechadas (…) Codificar as respostas a 
uma questão aberta remete, portanto,  para um problema de análise de conteúdo tão 
complexo como a análise das entrevistas não directivas. As principais diferenças 
residem no facto de o material para analisar ser muito limitado e de as imposições da 
exploração estatística exigirem que se reduza a diversidade das respostas individuais 
a um pequeno número de categorias. O momento crucial situa-se na construção do 
código, ou seja, no momento em que se estabelece a lista das categorias com as suas 
definições. 

 
 
 
 
Após a distinção da tipologia de perguntas usadas, urge refletir, especialmente, sobre os 

benefícios e os inconvenientes em utilizar questões abertas (quadro 27).  
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BENEFÍCIOS INCONVENIENTES 

- Facilidade de elaboração; 

- Menor influência imposta ao 

entrevistado;  

- Maior profundidade nas respostas 

dadas;  

- Possibilidade de realização de uma 

análise qualitativa.  

 

- Dificuldade na expressão escrita, 

especialmente, no caso de alunos 

estrangeiros;  

- Dificuldade em codificar os dados 

estatisticamente;  

- Maior subjetividade; 

- Maior dispêndio de tempo na recolha 

dos dados e análise das respostas.  

 
Quadro 27: A distribuição de questões fechadas consoante a sua tipologia (adaptado de Ferreira e Serra, 

2009) 

 
 
No nosso entender, é precisamente na convergência das questões abertas e fechadas que 

consideramos que reside a riqueza do questionário e as respostas produtivas que 

conseguimos obter para o entendimento da competência comunicativa intercultural na 

ótica do aprendente de PLE.  

 

 
 

4.2 Aplicação e recolha de dados 

 

 

 

It is a capital mistake to theorize before one has data. 
Insensibly one begins to twist facts to suit theories, 
instead of theories to suit facts.  
                    Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes) 
 

 

 

 A aplicação dos inquéritos por questionário foi realizada nos meses de maio e 

junho no final do 2º semestre do ano letivo de 2011/2012. Os professores das respetivas 

 
 247 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

turmas foram contactados previamente por email para acordarem com a aplicação do 

referido questionário, bem como o dia e a hora pretendidos durante o tempo útil da aula 

de PLE. Foram contactados 8 professores nesse sentido e apenas um rejeitou a 

colaboração no projeto de investigação, o que totalizou um total de 7 turmas perfazendo 

uma amostra de 117 indivíduos.  

Para Quivy e Campenhoudt (2003: p. 183), a aplicação do inquérito por 

questionário“constitui a execução do instrumento de observação e consiste em recolher 

ou reunir concretamente as informações determinadas junto das pessoas ou das unidades 

de observação incluídas na amostra”, cuja recolha de dados serve  

 

para testar hipóteses ou responder a questões que lhe digam respeito. Os dados 
numa investigação descritiva são normalmente recolhidos mediante a 
administração de um questionário, a realização de entrevistas ou recorrendo à 
observação da situação real. A informação recolhida pode dizer respeito, por 
exemplo, a atitudes, opiniões, dados demográficos, condições e procedimentos 
(Carmo & Ferreira, 1998, p. 213).  

 

 

De uma forma geral, a aplicação do inquérito por questionário decorreu conforme 

inicialmente prevista, isto é, a investigadora deslocou-se à sala de aula do grupo visado 

à hora marcada pelo professor regente, dirigiu-se aos estudantes para se apresentar e 

comunicar a finalidade do trabalho. Após o seu consentimento, distribuiu os respetivos 

questionários e aguardou na própria sala até à devolução por parte dos estudantes. 

Contudo, por alguns constrangimentos alheios à investigadora, como nem sempre a 

devolução dos questionários foi simultânea e para não prejudicar o decurso do resto da 

aula, uma parte dos professores regentes disponibilizou-se para entregar os restantes 

questionários à professora investigadora noutra ocasião.  

Ao termos estado presente durante o preenchimento de todos os questionários, 

consideramos que, em algumas turmas, o tempo disponibilizado pelo professor regente 

da turma não foi suficiente para o completar, contribuindo para um condicionamento de 

algumas respostas dos inquiridos, embora todos os questionários distribuídos tenham 

sido preenchidos e devolvidos.  
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4.3 Apresentação dos resultados: nota metodológica preliminar 

 
 

 

 

 

  If the facts don't fit the theory, change the facts. 
                                                           Albert Einstein 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Para a apresentação dos resultados obtidos com a aplicação do inquérito por 

questionário aos alunos de Português Língua Estrangeira acerca das suas representações 

sobre cultura portuguesa17, utilizámos a versão 19.0 do software específico – 

recorrentemente utilizado nas ciências sociais – de tratamento estatístico de dados SPSS 

– Statistical Package for Social Sciences. Tendo em conta a natureza das questões que 

colocámos e das variáveis subjacentes, a resposta aos nossos objetivos e às questões 

colocadas na nossa investigação é-nos dada através de uma análise estatística univariada 

e bivariada. Tendo em conta que, neste último caso, foi nossa intenção apurar possíveis 

relações entre algumas variáveis, a interpretação dos dados foi coadjuvada pela análise 

inferencial do teste do qui-quadrado, sempre que a sua aplicabilidade esteve garantida. 

Capaz de nos indicar quais as associações com verdadeiro significado estatístico, 

gostaríamos de ressalvar a importância deste teste, na medida em que nos ajuda a 

extrapolar as conclusões da nossa amostra ao universo em que situamos o presente 

estudo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Parte I do questionário: Apresentação dos inquiridos (estatística descritiva – 

análise univariada)  

 
 

Individuals vary but, percentages remain constant. 
                                                       Sir Arthur Conan Doyle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciámos a análise da informação obtida através dos 117 questionários – administrados 

a 7 turmas de diferentes níveis de aprendizagem de Português Língua Estrangeira (PLE) 

– pela descrição univariada das questões que colocámos.  

17 Sobre o conceito de representação, ver, a título de exemplo, o ponto 2.2 do segundo capítulo.  
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Tal como podemos observar no gráfico 1, os estudantes inquiridos pertencem 

maioritariamente ao sexo feminino (59,8%). A idade média é de 28 anos, representada 

maioritariamente por indivíduos que têm 21 anos e balizados pelo estudante mais novo, 

com 17 anos, e pelo mais velho, com 70 anos. 
 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos inquiridos segundo o sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionados sobre a língua materna, foram reveladas pelos inquiridos um total de 36 

línguas. Ainda assim, destacam-se o espanhol (26 – 22,2%), o inglês (13 – 11,1%) e o 

alemão (12 – 10,3%) num elevado número de respostas obtidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Distribuição das ocorrências das línguas maternas dos aprendentes  
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Ainda no campo das línguas, quisemos saber quantas línguas estrangeiras os nossos 

inquiridos dominam, apresentando-lhes duas opções de resposta. O gráfico 2 mostra-nos 

que a maior parte domina menos de três línguas (69,2%), sendo que a maioria aponta o 

inglês (85,9% dos casos) e o português (61,6% dos casos), conforme se pode observar 

no quadro 28.  

Ao querermos saber quais as línguas que os inquiridos dominam para além da sua 

língua materna, pedimos-lhes que se manifestassem numa questão de resposta aberta. A 

interpretação que aqui fazemos resulta, portanto, e num primeiro momento, de uma 

análise de conteúdo das respostas obtidas (e consequente agregação em categorias), a 

que se seguiu, num segundo momento, a respetiva transformação em variáveis 

nominais, passíveis de serem analisadas em SPSS. Considerando o tipo de respostas 

dadas (cada inquirido enunciou mais do que uma língua e verificou-se a repetição de 

línguas em várias respostas), optou-se por efetuar a análise desta questão em forma de 

resposta múltipla (situação em que cada inquirido se pode posicionar em várias opções 

de resposta numa mesma pergunta). Com efeito, a percentagem de casos apresentada na 

tabela é relativa ao número total de inquiridos e não ao número total de respostas, o que, 

considerando a existência de mais do que uma resposta por inquirido, faz com que o 

total percentual seja superior a 100%, num total de 99 casos válidos. 

 

 
Gráfico 3 – Distribuição dos inquiridos segundo o número de línguas estrangeiras que dominam  
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Quadro 28 – Línguas do domínio dos inquiridos, para além da língua materna 

Línguas  n* % de casos 

Inglês 85 85,9 

Italiano 12 12,1 

Alemão 20 20,2 

Português 61 61,6 

Latim 1 1,0 

Francês 28 28,3 

Russo 5 5,1 

Hindi 1 1,0 

Espanhol 20 20,2 

Polaco 1 1,0 

Crioulo 1 1,0 

Búlgaro 1 1,0 

Turco 1 1,0 

Japonês 1 1,0 

Holandês 2 2,0 

Grego 1 1,0 

Catalão 1 1,0 

Total 242 244,4 

* 99 Casos válidos   

 

 

 

Num total de 116 repostas obtidas, a maioria dos estudantes já viveu noutro país 

estrangeiro por mais de um mês, para além de Portugal (62,9%) – gráfico 3. Mas no que 

se refere concretamente a Portugal, são 47,4% os que denunciam que a razão pela qual 

se encontram a aprender português e viver no nosso país se prende com um projeto de 

intercâmbio – gráfico 4, sendo igualmente possível verificar que 36,2% nos remetem 

para razões pessoais.  
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Gráfico 4 – Distribuição dos inquiridos segundo a residência noutro país estrangeiro por mais de um mês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5 – Distribuição dos inquiridos segundo a razão que apontam para aprender português e viver em 

Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nível de português frequentado encontra-se representado no gráfico 6. Conforme se 

pode observar, a distribuição das cinco turmas é bastante equitativa, sem que qualquer 

uma se destaque das demais. 
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Gráfico 6 – Distribuição dos inquiridos segundo o nível de português que frequenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A este propósito, é ainda possível afirmar-se que uma boa parte dos respondentes 

estudam português há mais de um semestre (60,7%), dos quais 22,2% o fazem há já 

mais de um ano.  

 
Gráfico 7 – Distribuição dos inquiridos segundo o tempo que estudam português 
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4.3.2 Parte II do questionário: Representações sobre cultura portuguesa 

 

 
 

 Questionados sobre a existência de uma cultura portuguesa, a quase totalidade 

dos inquiridos respondeu afirmativamente (97,4%), e, entre estes, a maior percentagem 

(61,1%, num total de 108 respostas válidas) considera a cultura portuguesa globalmente 

diversa. As representações gráficas que se seguem ilustram o que acabámos de referir. 

 
Gráfico 8 – Opinião face à existência de uma cultura portuguesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gráfico 9 – Opinião face ao tipo de cultura portuguesa 
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Gráfico 10 – Opinião face ao autoconhecimento da cultura portuguesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de tudo, são mais (57,4%, num total de 115 respostas válidas) os que dizem não 

a conhecer bem, contrastando com os que afirmam conhecer a cultura do seu país 

(83,8%), em grande medida pelo facto de sempre terem vivido no seu país (38,5% dos 

casos), como representado no quadro 27.  

Ao querermos saber a razão pela qual os inquiridos afirmam conhecer ou desconhecer a 

cultura do seu país, pedimos-lhes que se manifestassem numa questão de resposta 

aberta. A interpretação que aqui fazemos resulta, portanto, e num primeiro momento, de 

uma análise de conteúdo das respostas obtidas (e consequente agregação em categorias), 

a que se seguiu, num segundo momento, a respetiva transformação em variáveis 

nominais, passíveis de serem analisadas em SPSS. Considerando o tipo de respostas 

dadas (verificou-se a nomeação de mais do que uma razão em várias respostas), optou-

se por efetuar a análise desta questão em forma de resposta múltipla (situação em que 

cada inquirido se pode posicionar em várias opções de resposta numa mesma pergunta). 

Todavia, tal apenas se verificou entre os que conhecem a sua cultura (quadro 29), em 

que a percentagem de casos apresentada respeita ao número de inquiridos e não ao 

número de respostas (num total de 78 casos válidos). Entre os que denunciaram não 

conhecer a cultura do seu país, apenas 15 pessoas responderam e todas elas com uma 
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única razão, pelo que à direita da tabela apresentamos os resultados sob a forma de 

frequências simples. 

 

 
Quadro 29 – Justificação para o conhecimento da cultura do próprio país 

 

Conhece bem a cultura do seu país? 
Sim Não 

Porquê? n* % de 
casos 

Porquê? n % 

“É a minha 
nacionalidade”  

13 16,7 “Conheço algumas 
coisas, mas não o 
suficiente” 

4 26,7 

“Sempre vivi no meu 
país” 

30 38,5 “Conheço apenas a 
cultura da minha 
região” 

3 20,0 

“É a minha cultura” 5 6,4 “O meu país é muito 
diversificado, tem 
muitas culturas” 

6 40,0 

“Aprendi através da 
escola” 

14 17,9 “Não me interesso 
pela cultura do meu 
país” 

2 13,3 

“Interesso-me pela 
cultura do meu país” 

9 11,5    

“Já vivi noutros países” 4 5,1    
“É a nacionalidade de 
toda a minha família” 

4 5,1    

“Conheço várias coisas 
associadas à cultura do 
meu país” 

10 12,8    

“Conheço algumas 
coisas, embora não 
conheça tudo” 

5 6,4    

Outras razões 6 7,7    
Total 100 128,2 Total 15 100,

0 
* 78 Casos válidos      

 

 

Voltando a Portugal e ao conhecimento que os inquiridos têm sobre o nosso país, a 

quase totalidade afirmou conhecer um símbolo do nosso país (92,2%, em 115 repostas 

válidas). Nestas situações, perguntamos que símbolos conheciam, sendo a diversidade 

de respostas a maior evidência que podemos asseverar, conforme se pode observar 
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através do quadro 30. Quanto aos símbolos em si, destacam-se o Galo de Barcelos 

(73,3% dos casos), a Bandeira Nacional (37,1% dos casos), o Fado (15,2% dos casos) e 

o Bacalhau (13,3% dos casos). 

 

 
Quadro 30 – Símbolos de Portugal que os inquiridos afirmam conhecer 

 

Símbolos n* % de casos 

Galo de Barcelos 77 73,3 

Bandeira Nacional 39 37,1 

Fado 16 15,2 

Bacalhau 14 13,3 

Azulejos 9 8,6 

Francesinha 6 5,7 

Pastel de nata 3 2,9 

Vinho 4 3,8 

Vinho do Porto 8 7,6 

Logótipos do futebol 4 3,8 

Pratos típicos 9 8,6 

Monumentos 5 4,8 

Figuras e celebridades portuguesas 8 7,6 

Futebol 7 6,7 

Conquistadores 2 1,9 

Locais de Portugal 3 2,9 

Outros produtos de cafetaria 3 2,9 

Ex-libris das cidades 4 3,8 

Estereótipo do zé povinho 2 1,9 

Estigmas culturais (saudade e 

sebastianismo) 

1 1,0 

Hino nacional 3 2,9 

Cruz no escudo 3 2,9 

Tradições académicas 2 1,9 
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Calçada portuguesa 2 1,9 

Outros símbolos 8 7,6 

Total 242 230,5 

* 105 Casos válidos   

 

 

Ao querermos saber quais os símbolos de Portugal que os inquiridos conhecem, 

pedimos-lhes que se manifestassem numa questão de resposta aberta. A exposição que 

aqui fazemos resulta, portanto, e num primeiro momento, de uma análise de conteúdo 

das respostas obtidas (e consequente agregação em categorias), a que se seguiu, num 

segundo momento, a respetiva transformação em variáveis nominais, passíveis de serem 

analisadas em SPSS. Considerando o tipo de respostas dadas (verificou-se a nomeação 

de mais do que um símbolo em várias respostas), optou-se por efetuar a análise desta 

questão em forma de resposta múltipla (situação em que cada inquirido se pode 

posicionar em várias opções de resposta numa mesma pergunta). Com efeito, a 

percentagem de casos apresentada no quadro 30 é relativa ao número total de inquiridos 

e não ao número total de respostas, o que, considerando a existência de mais do que 

uma resposta por inquirido, faz com que o total percentual seja superior a 100%, num 

total de 105 casos válidos. 

 

Às perguntas “Como são os portugueses?”, “Como é a língua portuguesa?” e “Como é 

Portugal?” obtivemos, igualmente, uma grande variedade de respostas. Mas se as 

opções dadas aos inquiridos já eram bastantes, acrescentámos algumas outras respostas 

que nos foram mencionadas na opção “outros”. Assim, e em primeiro lugar, constata-se 

que a maioria das pessoas considera os portugueses simpáticos (86,3% dos casos) e 

hospitaleiros (74,4% dos casos). Destaque ainda para os 41,9% dos casos que apelidam 

os portugueses de tolerantes. Na parte mais à esquerda do quadro 31 podemos ainda 

observar as categorias «pouco pontuais», «calmos», «amáveis», «melancólicos» e 

«tradicionais», que acrescentamos às possibilidades de respostas pré-definidas no 

questionário. Do mesmo modo, foram consideradas várias respostas na categoria 

«outros», dado estarmos perante um conjunto de adjetivos mencionados apenas uma 

vez. Referimo-nos às seguintes ocorrências:  

- «stressados»;  
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- «orgulhosos»;  

- «nostálgicos»;  

- «irritáveis»;  

- «frios»;  

- «interessantes»;  

- «honestos»;  

- «exigentes»;  

- «trabalhadores»;  

- «fechados»;  

- «conformistas»; 

- «prestáveis»;  

- «dissimulados»;  

- «lentos»;  

- «confortáveis»;  

- «abertos»;  

-  «úteis»;  

- «engraçados». 

 

É necessário referir que as ocorrências «stressados» e «irritáveis» foram modalizadas 

através da utilização dos advérbios «pouco» e «facilmente», respetivamente.  

 

Como são os portugueses? % de casos 

Simpáticos  86,3 

Pessimistas 27,4 

Preguiçosos 14,5 

Tolerantes 41,9 

Stressados 7,7 

Tímidos 21,4 

Modestos 25,6 

Hospitaleiros 74,4 

Competentes 13,7 

Pouco pontuais 5,1 

 
 260 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

Calmos 4,3 

Amáveis 1,7 

Melancólicos 1,7 

Tradicionais 1,7 

Outros  14,5 

Total 341,9 

* 117 Casos válidos  

 
Quadro 31 - Distribuição percentual das caraterísticas dos portugueses consoante as representações dos 

aprendentes  

 

 

Em face da diversidade de representações listadas, consideramos pertinente agrupá-las 

em termos de caraterísticas, de acordo com a taxonomia apresentada por Araújo e Sá 

(2013) no quadro 32: 

 

COMO SÃO OS PORTUGUESES? 
CARÁTER TRAÇOS 

MORAIS 
CONDIÇÕES 
DE VIDA:  

ESTILO 
COMUNICATIVO 

APARÊNCIA 

- orgulhosos; 
- nostálgicos;  
- facilmente 
irritáveis;  
- interessantes; 
- abertos;  
- frios; 
- exigentes;  
- fechados;  
- simpáticos;  
- pessimistas; 
- preguiçosos; 
- tímidos;  
- modestos; 
- pouco 
pontuais; 
- melancólicos; 

- honestos;  
- trabalhadores; 
- prestáveis;   
-dissimulados; 
- úteis;   
- tolerantes;  
- hospitaleiros; 
- amáveis;  
 

- conformistas;  - pouco stressados;  
- lentos;  
- calmos;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- engraçados;  
- tradicionais;  
 

 

Quadro 32 - Categorização das representações dos portugueses (adaptado de Araújo e Sá, 2013)  
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Quanto à língua portuguesa, os principais adjetivos utilizados para a qualificar são 

«interessante» (77,1% dos casos), «bonita» (55,6% dos casos), «difícil» (50,4% dos 

casos) e «útil» (40,2% dos casos). Também aqui podemos observar no quadro 33 alguns 

adjetivos que acrescentámos às respostas pré-definidas, em função das respostas dadas 

pelos inquiridos (lógica, antiga e nasal), assim como consideramos a categoria «outros», 

com respostas dadas uma única vez. Referimo-nos às seguintes ocorrências:  

- «é preciso tempo para se gostar»;  
- «pouco expressiva»;  

- «fácil»;  
- «internacional»;  

- «linda»;  
- «um desafio»; 

 
 

Como é a língua portuguesa? % de casos 

Interessante 77,1 

Bonita 55,6 

Difícil 51,3 

Importante 23,9 

Divertida 22,2 

Útil 40,2 

Ritmada 22,2 

Romântica 20,5 

Fechada 26,5 

Lógica 1,7 

Antiga 1,7 

Nasal 1,7 

Outros 8,5 

Total 352,1 

** 117 Casos válidos  

- «monótona»;  
- «rica nas formas gramaticais»;  

- «parecida com as outras 
línguas latinas»;  

- «diferente dos países 
lusófonos». 

 

Quadro 33 - Distribuição percentual relativa às caraterísticas associadas à língua portuguesa  
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Por fim, no que concerne a Portugal, a maioria dos inquiridos considera o nosso país 

bonito (93% dos casos) e agradável (80,9% dos casos). Com menos peso, parece-nos, 

porém, importante realçar o facto de o considerarem barato (47% dos casos). Nesta 

questão, visível no quadro 34, obtivemos um maior leque de respostas diferentes das 

que apresentamos à partida (envelhecido/antigo, muito fixe/bacano, atmosfera especial, 

rural/rústico, diversificado, natureza bonita/rica, histórico). Para além destas respostas, 

houve ainda espaço para a categoria «outros», com adjetivos mencionados apenas uma 

vez. Referimo-nos às seguintes expressões:  

- «na crise»;  

- «nostálgico»;  

- «uma aventura»;  

- «com um grande potencial»;  

- «latino»;  

- «boémio»;  

- «não há fontes para beber água»;  

- «tradicional»;  

- «há lixo para tudo»;  

- «chuvoso»;  

- «romântico»;  

- «interessante;   

- «lento»;  

- «sóbrio». 

 

Como é Portugal? n*** % de casos 

Agradável 93 80,9 

Bonito 107 93,0 

Degradado 19 16,5 

Limpo 28 24,3 
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Moderno 23 20,0 

Rico 5 4,3 

Corrupto 13 11,3 

Barato 54 47,0 

Violento 2 1,7 

Envelhecido/ 

antigo 

6 5,2 

Calmo 3 2,6 

Muito fixe/bacano 2 1,7 

Atmosfera especial 2 1,7 

Rural/rústico 2 1,7 

Diversificado 5 4,3 

Natureza rica/bonita 2 1,7 

Histórico 2 1,7 

Outros 14 12,2 

Total 382 332,2 

*** 115 Casos válidos   

 
Quadro 34 - Distribuição numérica e percentual relativa às caraterísticas associadas a Portugal  

  

Aos inquiridos foi apresentada uma questão de resposta múltipla, na qual lhes foi 

pedido que indicassem, dentre um conjunto de opções de resposta e com um mínimo de 

três respostas e um máximo de cinco, quais os adjetivos que, na sua opinião, melhor 

caracterizam os portugueses, a língua portuguesa e Portugal. As percentagens de casos 

de cada resposta dizem respeito, por isso, ao número de inquiridos que responderam a 

essa mesma opção, de acordo com os totais de respostas válidas mencionados no final 

do quadro.  

Na questão 14 colocámos no questionário uma imagem de um homem com uma garrafa 

na mão e um bacalhau na outra, vestido com roupas típicas, de boina e um lápis atrás da 

orelha, uma representação do que julgamos ser um "português típico". Quisemos saber 

as representações efetuadas pelos nossos inquiridos ao visualizarem a referida imagem. 

Os resultados podem ser observados no gráfico 11, de onde se depreende que a maioria 

considera o desenho a imagem de um português típico com vinho e bacalhau nas mãos 
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(34,8%), imediatamente seguida daqueles cuja representação nos leva para um 

empregado de mesa (33,9%), num cenário composto por 112 respostas válidas. As 

demais respostas distribuem-se de forma estatisticamente insignificativa, com uma 

grande parte delas a obter uma única opinião. 

 

Gráfico 11 – Distribuição dos inquiridos segundo representação do "Português típico" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo como pano de fundo uma imagem de, por um lado, um homem vestido de 

maneira formal (fato e gravata) com um ramo de flores da mão e a assinalar, com um 

gesto, as horas que marcam o relógio, e de, por outro lado, uma senhora à porta de casa, 

ainda por se arranjar, foi nossa intenção saber se os inquiridos consideravam que um 

dos dois (ou mesmo os dois) indivíduos não era de nacionalidade portuguesa e porquê. 

Entre os 113 estudantes que responderam à questão, a maior parte aponta para o 

indivíduo do sexo masculino (55,8%), seguido do indivíduo do sexo feminino (27,4%). 

Apenas 16,8% considera que ambos não são portugueses (gráfico 12).  
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Gráfico 12 – Distribuição dos inquiridos segundo a opinião face à nacionalidade das pessoas representadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à justificação dada, separamos as respostas de acordo com a opinião que vimos 

atrás. Assim, entre os que consideram que a figura feminina não é portuguesa, é 

sobremaneira evidente a razão que lhe subjaz: não é habitual uma mulher não estar 

arranjada e abrir a porta dessa forma (53,6%).  

 

A figura feminina 

Porquê? N % 

Não é habitual uma mulher não estar arranjada e sair à porta 
em toalha de banho 

15 53,6 

A senhora está atrasada e o senhor é pontual 3 10,7 
Os portugueses são pontuais 2 7,1 
A senhora não parece ser hospitaleira 1 3,6 
Parece demasiado atrevida e sexual 1 3,6 
Ela estranha o gesto do senhor 1 3,6 
Não é uma tradicional portuguesa 1 3,6 
A senhora está confundida e os portugueses são precisos 1 3,6 
As portuguesas são muito sérias 1 3,6 
Parece-me brasileira, não sei porquê 1 3,6 
Ele é formal e nostálgico 1 3,6 
Total 28 100,0 

Quadro 35 - Distribuição numérica e percentual relativa à justificação da figura feminina não ser portuguesa 
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No que concerne aos que consideram que é o indivíduo do sexo masculino que não é 

português, as opiniões são igualmente claras, remetendo-nos para a questão da 

pontualidade, quer do ponto de vista do atraso da figura feminina face à pontualidade do 

indivíduo do sexo masculino (45% dos casos), quer do ponto de vista dos portugueses 

de uma maneira geral (32,8% dos casos).  

 

A figura masculina 

Porquê? n* % casos 

A senhora está atrasada e o senhor é pontual 27 45,0 
Os portugueses vivem devagar, sem stress 2 3,3 
Os homens portugueses não dão flores 5 8,3 
Os portugueses não são pontuais 20 32,8 
Os portugueses são pontuais 2 3,3 
Porque não? Há alguma razão para não serem 
portugueses? 

1 1,7 

Pela maneira de vestir 1 1,7 
Os homens não têm cabelo liso 1 1,7 
A senhora não tem ar de envergonhado e o senhor 
tem 

1 1,7 

Ele é muito competente 1 1,7 
Total 61 101,7 

* 60 Casos válidos   
Quadro 36 - Distribuição numérica e percentual relativa à justificação da figura masculina não ser 

portuguesa 

 

 

O mesmo não se passa entre os que consideram que nenhum dos dois é português, dado 

que não se vislumbra qualquer tendência acentuada nas respostas obtidas. 

Ao querermos saber a razão pela qual os inquiridos consideram de outra nacionalidade a 

senhora, o senhor ou ambos, pedimos-lhes que se manifestassem numa questão de 

resposta aberta. A descrição que aqui fazemos resulta, portanto, e num primeiro 

momento, de uma análise de conteúdo das respostas obtidas (e consequente agregação 

em categorias), a que se seguiu, num segundo momento, a respetiva transformação em 

variáveis nominais, passíveis de serem analisadas em SPSS. Considerando o tipo de 

respostas dadas (verificou-se a nomeação de mais do que uma razão em várias 

respostas), optou-se por efetuar a análise desta questão em forma de resposta múltipla 

(situação em que cada inquirido se pode posicionar em várias opções de resposta numa 
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mesma pergunta). Todavia, tal apenas se verificou entre os que consideram que o 

indivíduo do sexo masculino ou ambos não são portugueses, em que a percentagem de 

casos apresentada respeita ao número de inquiridos e não ao número de respostas (num 

total, respetivamente, de 61 e 29 casos válidos). Entre os que consideram que quem não 

é português é o indivíduo do sexo feminino, as 28 pessoas que responderam 

apresentaram uma única razão, pelo que no quadro 37 apresentamos os resultados sob a 

forma de frequências simples.  

 

Ambas as figuras 

Porquê? n** % 

casos 

Não é habitual uma mulher não estar arranjada e sair à porta em 
toalha de banho 

5 27,8 

A senhora está atrasada e o senhor é pontual 5 27,8 
Não há nada típico português 3 16,7 
Os portugueses vivem devagar, sem stress 1 5,6 
Os homens portugueses não dão flores 2 11,1 
Os portugueses não são pontuais 4 22,2 
Não acredito nos estereótipos, eles são relativos 1 5,6 
Não representam qualquer nacionalidade 1 5,6 
São chineses 1 5,6 
As portuguesas não são muito vaidosas 1 5,6 
A mulher pode ser de qualquer nacionalidade 1 5,6 
A senhora está zangada porque estava a lavar os dentes 1 5,6 
A senhora tomou banho 1 5,6 
O senhor vai a casa com flores bonitas 1 5,6 
Ele é sério e pessimista 1 5,6 
Total 29 161,1 

** 18 Casos válidos   
Quadro 37 - Distribuição numérica e percentual relativa à justificação de ambas as figuras não serem 

portuguesas  

 

Na possibilidade de se observar um conflito na situação retratada na figura, quisemos 

saber como esse conflito seria resolvido, na opinião dos nossos inquiridos. Para tal, 

apresentamos três possíveis soluções, abrindo espaço a outras respostas que quisessem 

contemplar. Os resultados apurados levaram-nos a acrescentar mais uma categoria de 

resposta, ao mesmo tempo que agrupamos seis opiniões numa categoria intitulada 

«outras possíveis ocorrências», dada a diferença observada entre si e por comparação às 
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restantes. Ainda assim, parecem não restar dúvidas, quanto à representatividade da 

maior parte das respostas dadas. De facto, 64% (num total de 114 respostas válidas) 

afirma que a situação de conflito seria resolvida com um pedido da figura feminina para 

o indivíduo do sexo masculino entrar e aguardar até que estivesse pronta para saírem 

(quadro 38).  

 

 

Como lidavam com um possível conflito? %  

A senhora pede para o senhor entrar e esperar até estar pronta 

para sair 

64,0 

A senhora pede desculpa e adiam o encontro para outro dia 9,6 

O senhor fica muito embaraçado e não quer mais contactos com 

a senhora 

14,0 

A senhora pede para o senhor esperar fora de casa até ficar 

pronta para sair 

7,0 

Outras possíveis ocorrências 5,3 

Total 100,0 

 
Quadro 38 – Opinião dos inquiridos face à resolução de um possível conflito da situação apresentada 

 

 

Depois de percebermos as representações que os respondentes fizeram da figura que 

lhes apresentamos, quisemos saber quais os sentimentos que neles emergiram durante a 

visualização e interpretação da mesma. Aos inquiridos foi apresentada uma questão de 

resposta múltipla, na qual lhes foi pedido que indicassem, dentre um conjunto de opções 

de resposta e com um mínimo de três respostas e um máximo de cinco, quais os 

sentimentos que tiveram ao visualizar e interpretar a figura apresentada no questionário. 

As percentagens de casos de cada resposta dizem respeito, por isso, ao número de 

inquiridos que responderam a essa mesma opção, num total de 117 respostas válidas. 

Para o efeito, nomeamos um conjunto de sentimentos, aos quais acrescentámos ainda, 

após a análise de conteúdo efetuada aos questionários, o sentimento de vergonha, 

juntamente com um conjunto de sentimentos manifestados uma única vez. Referimo-

nos aos seguintes sentimentos:  
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- «simpatia»;  

- «não gostar da atitude da mulher»;  

- «latino»;  

- «romântico»;  

- «triste»;  

- «embaraçado»;  

- «é engraçada mas não é natural»; 

- «lembrança de eventos»;  

- «dúvida»;  

- «ambiente de conflito»;  

- «emocional»;  

- «compaixão pelo senhor»;  

- «mal-entendido». 

 

O sentimento que prevalece é o humor (72,6% dos casos), mas o quadro 39 evidencia 

ainda a estranheza inicial (47,9% dos casos) e a surpresa (42,7% dos casos). 

 
Quadro 39 – Distribuição dos inquiridos segundo a manifestação de sentimentos face à situação apresentada 

 

O que sentiu ao analisar a situação representada? % de casos 

Naturalidade   35,9 

Estranheza inicial 47,9 

Intolerância 19,7 

Surpresa 42,7 

Humor 72,6 

Empatia 23,9 

Aceitação 16,2 

Indiferença 12,8 

Curiosidade 27,4 

Vergonha 2,6 

Outro sentimento 8,5 

Total 310,3 

* 117 Casos válidos  
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Um dos objetivos da realização do inquérito por questionário é conhecer que 

comportamentos os nossos inquiridos associam aos portugueses. Aos inquiridos foi 

apresentada uma questão de resposta múltipla, na qual lhes foi pedido que indicassem, 

dentre um conjunto de opções de resposta e com um mínimo de três respostas e um 

máximo de cinco, quais os comportamentos que, na sua opinião, associam aos 

portugueses. As percentagens de casos de cada resposta dizem respeito, por isso, ao 

número de inquiridos que responderam a essa mesma opção, num total de 117 respostas 

válidas.  

 
 
 

Quadro 40 – Distribuição dos inquiridos face aos comportamentos associados aos portugueses 

 

Comportamentos associados aos portugueses % de casos 

Ser pontual 10,3 

Deitar lixo para o chão 18,8 

Ser religioso 53,0 

Bloquear a passagem 17,9 

Ser consumista 17,1 

Respeitar a fila 32,5 

Cumprimentar um amigo com dois beijinhos 69,2 

Cuspir para o chão 27,4 

Olhar nos olhos de uma pessoa ao falar 29,1 

Ser educado e direto 37,6 

Esperar pelo sinal vermelho e atravessar na passadeira 14,5 

Ser ecológico 16,2 

Falar alto 33,3 

Não ser pontual 4,3 

Não esperar pelo sinal vermelho e atravessar na passadeira 1,7 

Falar rápido 1,7 

Outros 10,3 

Total 394,9 

* 117 Casos válidos  
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Disponibilizámos um conjunto de opções de resposta, às quais associamos ainda outras 

três, duas das quais são precisamente o comportamento oposto aos que dispusemos no 

questionário – «não ser pontual» e «não esperar pelo sinal vermelho para atravessar na 

passadeira». A outra resposta prende-se com a rapidez da fala, e agregamos ainda os 

comportamentos nomeados apenas uma vez na categoria «outros». Referimo-nos às 

seguintes caraterísticas comportamentais:  

- «não respeitar as regras»;  

- «não limpar a caca dos seus cães na rua»;  

- «cantar muitos cânticos muito alto nas celebrações»;  

- «ser muito cumpridores»;  

- «ser generosos»;  

- «haver muita hierarquia na sociedade»;  

- «ser prestáveis»;  

- «ser amigáveis»;  

- «simpatia natural»;  

- «dizer muita coisa sem dizer nada em concreto»;  

- «ajudar os estrangeiros»;  

- «ser tradicionais»;  

- «ser patrióticos»;  

- «ser educados»;  

- «respeitar as mulheres»;  

- «ser amáveis»;  

- «ser abertos»;  

- «não ter muita iniciativa». 

 

Mas, do conjunto de respostas observadas, aquela que mais predomina remete-nos para 

o cumprimento de um amigo com dois beijinhos (69,2% dos casos), logo seguido do 

comportamento associado à religião (53% dos casos). Parece-nos igualmente importante 

relevar o facto dos inquiridos se dividirem bastante por muitas das outras opções de 

resposta, evidência bem patente no quadro 40.  

 

No que respeita à cultura portuguesa e à cultura do país de origem dos nossos estudantes 

de PLE, solicitamos que nos indicassem um aspeto em que ambas se assemelhassem e 
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outro em que fossem diferentes. Apesar de a questão remeter os inquiridos para um 

único aspeto, a referência a vários aspetos na mesma resposta afigurou-se quase uma 

constante. Ao querermos saber quais as semelhanças e quais as diferenças entre a 

cultura portuguesa e a cultura de origem dos inquiridos, pedimos-lhes que indicassem 

um aspeto para cada uma das situações. A interpretação que aqui fazemos resulta, 

portanto, e num primeiro momento, de uma análise de conteúdo das respostas obtidas (e 

consequente agregação em categorias), a que se seguiu, num segundo momento, a 

respetiva transformação em variáveis nominais, passíveis de serem analisadas em SPSS. 

Considerando o tipo de respostas dadas (verificou-se a referência a mais do que uma 

semelhança e a mais do que uma diferença em várias respostas), optou-se por efetuar a 

análise desta questão em forma de resposta múltipla (situação em que cada inquirido se 

pode posicionar em várias opções de resposta numa mesma pergunta). Com efeito, as 

percentagens de casos apresentadas nos quadros 41 e 42 são relativas ao número total de 

inquiridos e não ao número total de respostas, o que, considerando a existência de mais 

do que uma resposta por inquirido, faz com que o total percentual seja superior a 100%, 

num total de 98 e 104 casos válidos, respetivamente. 

 

Semelhanças  n* % de casos 

Consumistas 4 4,1 

Empáticos 2 2,0 

Simpáticos 6 6,1 

Respeitadores 6 6,1 

Tradicionais/gosto por festas tradicionais 7 7,1 

Educados 4 4,1 

Gosto pela comida 11 11,2 

Fazer muita vida na rua 2 2,0 

Adoram ir ao café (beber café, galão, chá) 2 2,0 

Hospitaleiros 11 11,2 

Tímidos/Reservados 6 6,1 

Gosto pelo futebol 6 6,1 

Gosto pela música nacional 2 2,0 

Modo de falar (muito, alto, direto) 7 7,1 
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Cozinha 6 6,1 

Conservadores 2 2,0 

Caraterísticas latinas/mediterrânicas 2 2,0 

Pouco pontuais 5 5,1 

Abertos a outras culturas/costumes 2 2,0 

Valorização da família 3 3, 

Calma/harmonia/tranquilidade 4 4,1 

Estilo de vida (qualidade, problemas, 
felicidade) 

2 2,0 

Forma de cumprimentar (com dois 
beijinhos) 

4 4,1 

Caraterísticas da língua 6 6,1 

Pessimismo 2 2,0 

Religiosidade 7 7,1 

Gentileza/Disponibilidade 2 2,0 

Outras semelhanças 31 31,6 

Total 154 157,1 

* 98 Casos válidos   
 

Quadro 41 - Distribuição numérica e percentual das representações relativas às semelhanças entre 

Portugal e o país de origem dos aprendentes  

 

A título de exemplo, no que respeita às semelhanças, a categoria «outras» contempla as 

seguintes nomeações:  

- «atenção às pessoas estrangeiras»;  

- «dedicados»;  

- «ecológicos»;  

- «casamento»;  

- «agricultura»; 

- «preços da carne»;  

- «viver perto do mar»;  

- «tempo»;  

- «gosto por carros»;  
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- «o que é igual parece-me natural»;  

- «pessoas abertas»; 

- «os filhos moram com os pais até se casarem»;  

- «não muito organizados»; 

- «cultura muito desportiva»;  

- «estudiosos em línguas»;  

- «trabalho»;  

- «saudade»;  

- «falsa aparência»;   

- «história e atualidade política»;   

- «história (rica)»;  

- «relações entre as pessoas»;  

- «pessimismo face às instituições públicas»;  

- «bom sentido de humor»;  

- «pouco altruístas»;  

- «países pequenos»;  

- «orgulho no país»;  

- «cuspir para o chão»;   

- «ter opinião sobre tudo»;   

- «preguiçosos»;  

- «pouco respeitadores das regras de trânsito»;   

- «Não temos filmes dobrados»;  

- «deitar lixo para o chão»;  

- «curiosos»;  

- «diretos». 

 

No que respeita às diferenças, a categoria «outras» contempla as seguintes nomeações:  

- «preconceitos»;  
- «empatia»;  

- «simpatia»;  
- «tradições académicas»;  

- «instabilidade do clima»;  
- «preço dos laticínios»;  
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- «fado»;  

- «cultura do café»;   
- «bares com menos variedade»;   

- «desporto»;  
- «gostam menos de viajar»;   

- «facilidade em aprender línguas»;   
- «conviver com a família»;  

- «poder viver sem casar»;  
- «emocionais»;  

- «ordem dos apelidos».  
 

 

Nas diferenças, por seu lado, o realce vai para a pontualidade (16,3% dos casos), para a 

tranquilidade (12,5% dos casos) e para a comida (11,5% dos casos).  

 

Diferenças  n* % de casos 

Ecologia 2 1,9 

Comida 12 11,5 

Humor 6 5,8 

Pontualidade 17 16,3 

Roupa 2 1,9 

Intolerância 4 3,8 

Religiosidade 4 3,8 

Luta pelos direitos adquiridos 4 3, 

Felicidade 3 2,9 

Forma de trabalhar 3 2,9 

Tranquilidade 13 12,5 

Horário das refeições 7 6,7 

(Des)respeito pelo sinal vermelho para 
atravessar a rua  

4 3,8 

Modo de falar/comunicar 8 7,7 

Educação 4 3,8 

Mentalidade (pessoas abertas/fechadas) 9 8,7 

Celebração das férias 2 1,9 
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Tipo de cultura 5 4,8 

Relações sociais/Comportamento social 8 7,7 

Forma de cumprimentar (com dois 
beijinhos) 

4 3,8 

Paciência 2 1,9 

Gentileza/Disponibilidade 3 2,9 

Tradição 4 3,8 

Patriotismo/ Orgulho de coisas boas 3 2,9 

Respeito 2 1,9 

Modo de vida 3 2,9 

Egoísmo 2 1,9 

Diversão 2 1,9 

Outras diferenças 16 15,4 

Total 158 151,9 

* 104 Casos válidos   
 

Quadro 42 - Distribuição numérica e percentual das representações relativas às diferenças entre Portugal 

e o país de origem dos aprendentes  

 

Passaremos, de seguinda, à apresentação dos dados referentes ao entendimento da 

cultura na aula de PLE na ótica do aprendente que constitui a terceira e última parte do 

inquérito por questionário.  

 

 

 

4.3.3 Parte III do questionário: A cultura na aula de PLE  

 

 
 

 

Culture is a framework in which we communicate. 
                                                      Stephen Roberts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No tocante à cultura na aula de PLE, começamos por perguntar aos nossos 

inquiridos quais as que consideram importante estudar neste local de aprendizagem da 
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nossa língua. A maior percentagem de respostas, num total de 116 válidas, remete-nos 

para a cultura portuguesa (40,5%), embora seguida de perto por aqueles que são de 

opinião de que nas aulas de PLE se deve estudar ainda as culturas lusófonas e as de 

origem dos alunos (35,3%) (gráfico 13). 

 

 
Gráfico 13 – Culturas que os inquiridos consideram importante estudar nas aulas de PLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De seguida, questionámos os aprendentes se as atividades na aula de PLE devem ajudar 

o aluno a refletir sobre a sua própria identidade cultural em comparação com a realidade 

portuguesa. A resposta não deixa dúvidas: devem. Pelo menos é o que pensam 79,3% 

dos inquiridos. Vejamos, pois, quais as justificações dadas para estas respostas.  
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Considera que as atividades na aula de PLE devem ajudar o aluno a refletir 
sobre a sua própria identidade cultural em comparação com a realidade 

portuguesa? 
 

Sim Não 
Porquê? n % Porquê? n % 
A reflexão e as atividades 
das aulas de PLE sobre a 
língua portuguesa e a 
cultura portuguesa ajudam 
a comparar a nossa cultura 
(diferenças e semelhanças) 
e a refletir sobre a nossa 
identidade cultural 

4
0 

53,3 A reflexão e as atividades das aulas 
de PLE sobre a língua portuguesa e a 
cultura portuguesa ajudam a 
comparar a nossa cultura (diferenças 
e semelhanças) e a refletir sobre a 
nossa identidade cultural 

1 5
,
0 

É importante 
compararmos a nossa 
cultura com outras 
culturas de todo o mundo, 
através do contacto com 
os alunos que frequentam 
as aulas de PLE 

1
5 

20,0 O mais importante é aprender a 
língua e a cultura portuguesas, em 
Portugal. A minha cultura eu já 
conheço 

6 3
0
,
0 

Ajuda a ter uma perspetiva 
diferente e a abrir a mente 
a respeito de outras 
culturas, atribuindo-lhes a 
devida importância 

5 6,7 Ajuda a ter uma perspetiva diferente 
e a abrir a mente a respeito de outras 
culturas, atribuindo-lhes a devida 
importância 

1 5
,
0 

É preciso falar mais nas 
aulas de PLE, para 
praticarmos o que 
queremos dizer 

2 2,7 Não é o mais importante nas aulas de 
PLE 

4 2
0
,
0 

Aprendo coisas novas e 
interessantes sobre a 
cultura portuguesa 

5 6,7 Aprendo coisas novas 2 1
0
,
0 

Aprendo coisas novas 1 1,3 Outra justificação 6 3
0
,
0 

Outra justificação 7 9,3    
Total 7

5 
100,

0 
Total 2

0 
1
0
0
,
0 

 
Quadro 43 – Justificação acerca da relação entre as atividades didáticas e a reflexão sobre a própria 
identidade cultural 
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As outras justificações dadas foram as seguintes:  
 

- «porque é uma língua diferente»;  

- «é mais difícil mas é melhor»;  

- «a língua é só uma parte da cultura»;  

- «a identidade cultural não é sempre uma questão de nacionalidade»;  

- «gosto de ouvir música portuguesa e ler sobre figuras famosas de Portugal»;  

- «ninguém conhece a minha cultura (japonesa)»;  

- «é uma coisa pessoal; se quero fazer faço, se não quero não faço»;  

- «é fundamental aprender a cultura portuguesa mas isso não quer dizer que se ponha de 

lado a nossa cultura»;  

- «não é muito aberto»;  

- «estamos nas aulas sobre a cultura portuguesa e também têm atividades depois das 

aulas, às vezes»;  

- «se há muitas pessoas de muitas nacionalidades vais ser complicado»;  

- «a realidade europeia do mesmo modo». 

 
 

 

 

Sobre as matérias passíveis de serem ensinadas nas aulas de PLE, apresentámos uma 

lista através da qual pedimos que se posicionassem, assinalando as que consideram mais 

importantes. Aos inquiridos foi apresentada uma questão de resposta múltipla, na qual 

lhes foi pedido que indicassem, dentre um conjunto de opções de resposta e com um 

mínimo de três respostas e um máximo de cinco, quais os tópicos que consideram mais 

importante aprender na aula de PLE. As percentagens de casos de cada resposta dizem 

respeito, por isso, ao número de inquiridos que responderam a essa mesma opção, num 

total de 117 respostas válidas. 

Como podemos verificar pela leitura do quadro 44, prevalecem os hábitos e os 

costumes, com 76,9% dos casos, e também não são de descurar os 56,4% de inquiridos 

que remeteram a sua resposta para os hábitos e convenções, bem como os que preferem 

a história e a geografia ou as atitudes e os comportamentos (ambos com 47% de casos). 
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Quadro 44 – Opinião face aos tópicos que considera mais importantes na aprendizagem da cultura 

portuguesa 

 
 

Que tópicos considera mais importante aprender 

sobre a cultura portuguesa? 

% de casos 

História e geografia 47,0 

Hábitos e costumes 76,9 

Convenções sociais (regras de etiqueta, formas de 

tratamento, padrões de cortesia, etc.) 

56,4 

Música e dança 24,8 

Crenças, rituais e festividades 24,8 

Comida 35,9 

Arte e literatura 29,9 

Sociedade e política 37,6 

Cinema e teatro 13,7 

Atitudes e comportamentos 47,0 

Roupa e códigos de vestuário 11,1 

Valores 30,8 

Uso do espaço físico 4,3 

Linguagem corporal 14,5 

Outros tópicos 1,7 

Total 456,4 

* 117 Casos válidos  

 

 

A última pergunta do questionário remete-nos para as estratégias levadas a cabo pelos 

inquiridos para que se evitem mal-entendidos em situações de comunicação nas aulas de 

PLE.  

Uma vez mais, optamos por fechar a questão, disponibilizando um leque de opções de 

resposta previamente definido e deixando um espaço em aberto para outras eventuais 

estratégias que possam ser utilizadas, o qual obteve cinco respostas.  

Referimo-nos às seguintes ocorrências:  

- «ter mais aulas para falar»;  
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- «não tenho uma ideia;  

- os meus mal-entendidos existem porque não tenho tempo para estudar as matérias»;  

- «expressar uma ideia de diferentes formas, se for preciso»;  

- «falar noutras línguas conhecidas»;  

- «não há pontos negativos; a professora fala claramente e é eficiente». 

 

A leitura do quadro 45 demonstra que são utilizadas várias estratégias por um número 

substancial de estudantes. Não obstante, duas delas merecem um lugar de relevo:  

i) pedir para explicar o sentido de algo que não compreendo ou para repetir em caso de 

dúvida (64,1% dos casos); 

 ii) falar claramente (61,5% dos casos).  

Com menor peso, mas ainda com um valor acima dos 50%, surge a adaptação do 

próprio discurso à pessoa com quem o inquirido está a falar (52,1% dos casos). Aos 

inquiridos foi apresentada uma questão de resposta múltipla, na qual lhes foi pedido que 

indicassem, dentre um conjunto de opções de resposta e com um mínimo de três 

respostas e um máximo de cinco, quais as estratégias que adotam para prevenir mal-

entendidos numa situação de comunicação em PLE. As percentagens de casos de cada 

resposta dizem respeito, por isso, ao número de inquiridos que responderam a essa 

mesma opção, num total de 117 respostas válidas. 

 
Quadro 45 – Estratégias utilizadas para evitar mal-entendidos numa situação de comunicação em PLE 

 

Estratégia n* % de casos 

Adaptar o meu discurso à pessoa com quem falo 61 52,1 

Estar atento à distância física entre mim e a pessoa com 

quem comunico 

16 13,7 

Falar exclusivamente em Português 40 34,2 

Falar claramente 72 61,5 

Pedir para explicar o sentido de algo que não compreendo 

ou para repetir em caso de dúvida 

75 64,1 
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Confirmar a minha compreensão do que me dizem 

através de gestos ou de palavras do tipo “sim, pois, claro” 

48 41,0 

Fazer um esfoço para compreender opiniões/perspetivas 

diferentes das minhas 

56 47,9 

Criar empatia com a pessoa com quem falo, cooperando 

com ela 

49 41,9 

Não ridicularizar a pessoa com quem falo 30 25,6 

Outra estratégia 5 4,3 

Total 452 386,3 

* 117 Casos válidos   

 

 

 

4.3.4 Estatística inferencial – Análise bivariada 

 

 

Statistics are no substitute for judgment. 
                                                Henry Clay  

 

 
 

 

 

 Embora a descrição dos resultados que acabámos de enunciar dê resposta a 

alguns dos objetivos a que nos propusemos nesta investigação, contemplamos a 

hipótese de ir um pouco mais longe na apreciação das respostas dos inquiridos, 

cruzando, entre si, todas as variáveis tratadas anteriormente e testando a sua 

significância estatística, através do teste do qui-quadrado. Apenas serão apresentados os 

resultados de cruzamentos que obtiveram significância estatística. Sempre que tal não se 

verificou ou quando as condições de aplicabilidade do teste do qui-quadrado não 

estavam garantidas, optámos por não os nomear, na medida em que não acrescentam 

qualquer mais-valia à análise que efetuamos neste capítulo.  

Todavia, constituem exceção os cruzamentos com as questões de resposta múltipla, na 

medida em que, pela sua natureza, não nos permitem testar as associações 

eventualmente observadas. Por conseguinte, nestes casos procedemos unicamente ao 
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cruzamento do nível de português frequentado com algumas das variáveis que nos 

permitem operacionalizar os objetivos propostos. 

O primeiro cruzamento que importa destacar é o do sexo dos inquiridos com a opinião 

sobre a cultura portuguesa. Relembramos que 114 pessoas (97,4%) afirmaram que 

consideram existir uma cultura portuguesa. Entre estas, obtivemos 108 respostas à 

questão «como considera a cultura portuguesa», na qual se propunham dois tipos de 

resposta: globalmente homogénea e globalmente diversa. Efetivamente, pela leitura do 

quadro 46, constatamos que entre os estudantes do sexo feminino a resposta tende para 

uma cultura diversa, enquanto entre os homens a cultura portuguesa é, para a maioria, 

globalmente homogénea.  

 

 
Quadro 46 - Correlação entre o sexo e as representações sobre a homogeneidade ou heterogeneidade da 
cultura portuguesa  
 
 
 
 
Ainda que, à primeira vista e sobretudo no caso dos indivíduos do sexo masculino, 

possa parecer não existirem grandes diferenças nas respostas fornecidas, a verdade é 

que o teste do qui-quadrado obteve um valor de 6,408, associado a um nível de 

significância de 0,011. O teste do qui-quadrado parte de duas hipóteses teóricas: uma, a 

hipótese nula, que indica que não há associação entre as variáveis e outra, a hipótese 

alternativa, que indica que existe associação entre as variáveis. Ora, partindo o teste de 

duas hipóteses teóricas e sendo este último valor inferior a 0,05, somos forçados a 

aceitar a hipótese segundo a qual existe uma associação entre a opinião sobre o tipo de 

cultura portuguesa e o sexo dos inquiridos. Esta conclusão pode ainda ser corroborada 

 Sexo   
 Masculino Feminino Total  
Como 
considera a 
cultura 
portuguesa
? 

n % n 
esperado 

R.A. n % n 
esperado 

R.A. n % Qui-
Quadrado 

Globalmente 
homogénea 

19 29,2 23,5 -2,5 23 53,
5 

16,7 2,5 42 38,9 χ2 = 
6,408 
α = 

0,011 
Globalmente 
heterogénea 

46 70,8 39,7 2,5 20 46,
5 

26,3 -2,5 66 61,1 

Total 65 100,
0 

  43 10
0,0 

  10
8 

100,
0 
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pelos valores dos resíduos ajustados (R.A., no quadro 41), os quais, em todas as células 

da tabela, se encontram fora do intervalo [-2;+2], sinónimo de uma forte associação, já 

que os valores observados foram superiores ou inferiores – consoante o caso – aos 

valores teoricamente esperados.  

Outra relação de dependência que conseguimos asseverar prende-se com o número de 

línguas que os inquiridos dominam e a residência noutro país estrangeiro. De facto, ao 

olharmos para o quadro 47 percebemos que viver noutro país estrangeiro por mais de 

um mês influencia, positivamente, o número de línguas que os inquiridos dominam. 

Dito de outra forma, quando vivem noutro país por mais de um mês, os estudantes 

tendem a dominar mais línguas, por comparação com os que não o fazem. Esta 

interpretação é-nos atestada pelos resíduos ajustados e, naturalmente, pelo nível de 

significância de 0,026, que, associado ao valor do teste do qui-quadrado de 4,932, nos 

leva a confirmar a hipótese alternativa do teste18. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 47 - Correlação do domínio de LEs com a permanência num país estrangeiro por mais de um mês  
 
 
 
 
 

Um terceiro cruzamento de variáveis com uma associação forte diz respeito ao número 

de línguas estrangeiras dominadas pelos inquiridos e ao nível de PLE que frequentam na 

FLUP.  

18 Vd. nota de rodapé anterior. 

 Permanência noutro país estrangeiro por mais de um mês   

 Sim Não Total  

N.º de 

línguas 

que 

domina 

n % n esperado R.A. n % n esperado R.A. n % Qui-

Quadrado 

Menos 

de três 

45 61,6 50,3 -2,2 35 81,4 29,7 2,2 80 69,0 χ2 = 4,932 

α = 0,026 

Mais de 

três 

28 38,4 22,7 2,2 8 18,6 13,3 -2,2 36 31,0 

Total 73 100,0   43 100,0   116 100,

0 
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Com efeito, e perante um valor do teste do qui-quadrado de 10,202 e um respetivo nível 

de significância de 0,037, os resultados observados conduzem-nos a aceitar a hipótese 

alternativa do teste19, isto é, há uma associação entre o domínio das línguas e o nível de 

português frequentado.  

Em concreto, essa associação é particularmente notória no nível A1.1, uma vez que é 

neste nível que se obtiveram mais respostas do que o esperado entre os que dominam 

mais de três línguas, por oposição aos que dominam menos de três (quadro 48).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de línguas estrangeiras que domina   

 Menos de três Mais de três Total  

Nível de 
Português 

n % n 
esperado 

R.A. n % n 
esperado 

R.A. n % Qui-
Quadrado 

A1.1 12 14,8 18,0 -2,9 14 38,9 8,0 2,9 26 22,2 χ2 = 
10,202 

α = 
0,037 

A1.2 17 21,0 15,2 0,9 5 13,9 6,8 -0,9 22 18,8 

A2 18 22,2 17,3 0,3 7 19,4 7,7 -0,3 25 21,4 

B 22 27,2 18,0 1,9 4 11,1 8,0 -1,9 26 22,2 

C 12 14,8 12,5 -0,3 6 16,7 5,5 0,3 18 15,4 

Total 81 100,
0 

  36 100,
0 

  11
7 

100,0  

 
Quadro 48 - Correlação do nível de PLE com o domínio de outras línguas estrangeiras  
 

 

Por fim, obteve-se também algum significado no cruzamento entre o conhecimento da 

cultura do próprio país e o conhecimento da cultura portuguesa. Os dados do quadro 48 

denunciam que quem conhece bem a cultura do próprio país também conhece bem a 

cultura portuguesa. Esta é uma conclusão facilmente detetada pelos valores dos resíduos 

ajustados, na medida em que se observaram ainda mais casos do que os esperados na 

célula correspondente a esta associação. O valor de 5,061 do teste do qui-quadrado, ao 

qual está associado um nível de significância de 0,024 leva-nos, pois, a confirmar a 

hipótese alternativa do teste, segundo a qual existe, de facto, associação entre as duas 

variáveis20. 

19 Vd. nota de rodapé n.º 22.  
20 Vd. nota de rodapé n.º 22.  
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Quadro 49- Correlação do conhecimento da cultura estrangeira com o conhecimento da cultura materna  
 
 
 
 
Como dissemos, para a prossecução dos nossos objetivos levámos ainda a cabo um 

conjunto de cruzamentos de variáveis, nos quais temos, por um lado, o nível de PLE 

frequentado e, por outro, algumas questões de resposta múltipla, que nos permitem 

averiguar se o nível de ensino mais avançado está relacionado com uma competência 

comunicativa intercultural mais desenvolvida ou não, isto é, se, quanto mais avançado 

for o nível, menos estereótipos os alunos têm e uma visão menos centrada em si 

próprios, embora não tenha sido possível, como já referimos, recorrer, nestes casos, ao 

teste do qui-quadrado.  

 

 

 

4.3.5 Interpretação geral dos dados obtidos  

 

 

All human knowledge takes the form of 
interpretation. 
                                    Walter Benjamin (1980) 

 

 

 Após a apresentação do dados recolhidos no subcapítulo anterior, retiraremos as 

nossas ilações acerca das informações obtidas.  

 

 Conhece bem a cultura do seu país?   

Considera 
que conhece 
bem a 
cultura 
portuguesa? 

Sim Não Total  

n % n 
esperado 

R.A. n % n 
esperado 

R.A. n % Qui-
Quadrado 

Sim 45 47,4 40,5 2,2 4 20,0 8,5 -2,2 49 42,6 χ2 = 5,061 

α = 0,024 Não 50 52,6 54,5 -2,2 16 80,0 11,5 2,2 66 57,4 

Total 95 100,0   20 100,0   115 100,0  
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A partir da análise descrita na segunda parte deste trabalho, conseguimos concluir sobre 

a primeira parte do questionário que os estudantes inquiridos pertencem 

maioritariamente ao sexo feminino (59,8%). A idade média é de 28 anos. 

Em relação às suas línguas maternas, destacam-se o espanhol (26 – 22,2%), o inglês (13 

– 11,1%) e o alemão (12 – 10,3%. A maior parte dos aprendentes inquiridos domina 

menos de três línguas (69,2%), sendo que a maioria aponta o inglês (85,9% dos casos) e 

o português (61,6% dos casos). A diversidade de línguas maternas presentes na amostra 

indica-nos, à partida, um ambiente multicultural, pela coexistência de múltiplas culturas 

no mesmo espaço. O domínio de, no mínimo, duas línguas estrangeiras, aponta para a 

diversidade linguística e a interação de várias línguas para fins comunicativos, 

reconhecendo a importância da intercompreensão para estabelecer uma ponte linguística 

com o Outro. A competência plurilingue e pluricultural é pautada, assim, pelo domínio 

de várias línguas e conhecimento de várias culturas, funcionado como veículo para a 

aquisição de novas línguas e contacto com novas culturas, neste caso, a língua e cultura 

portuguesas.  

A maioria dos estudantes já viveu noutro país estrangeiro por mais de um mês, para 

além de Portugal (62,9%) e a razão pela qual se encontram a aprender Português e a 

viver no nosso país prende-se com um projeto de intercâmbio, sendo igualmente 

interessante verificar que 36,2% nos remetem para razões de cariz pessoal.  

A vivência em Portugal e o estudo da Língua Portuguesa prende-se, como vimos, com 

razões académicas ou profissionais mas também pessoais e, por isso, podemos 

depreender que a sua estadia e aprendizagem se encontra associada a um tipo de 

motivação intrínseca (Heckhausen & Heckhausen, 2008). Acreditamos também que um 

fator importante no desenvolvimento da competência comunicativa intercultural dos 

aprendentes é o facto de a maioria (62,9%) já ter tido uma experiência como estudante 

ou trabalhador noutro país estrangeiro antes de vir para Portugal.  

Relativamente ao número de alunos por nível, a distribuição das cinco turmas é bastante 

equitativa, sem que qualquer uma se destaque das demais, não influenciando 

tendencialmente os nossos resultados. Uma grande parte dos respondentes estuda 

português há mais de um semestre (60,7%), dos quais 22,2% o fazem há já mais de um 

ano. No nosso entender, o facto de a maioria dos estudantes estudar Português há mais 

de um semestre (60,7%), indica-nos que a língua usada no questionário não foi um 
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entrave para a compreensão das questões e a expressão da sua opinião, especialmente no 

que diz respeito às questões de resposta aberta.  

Passando à segunda parte do questionário que se dedica à exploração das representações 

dos aprendentes sobre cultura portuguesa, determinámos que a maior percentagem 

(61,1%, num total de 108 respostas válidas) considera a cultura portuguesa globalmente 

diversa, apesar de a maior parte dos respondentes (57,4%, num total de 115 respostas 

válidas) afirmarem que não a conhecem bem, contrastando com os que afirmam 

conhecer a cultura do seu país (83,8%), em grande medida pelo facto de sempre terem 

vivido no seu país (38,5% dos casos).  

Face à existência e diversidade/homogeneidade da cultura portuguesa, a maioria dos 

aprendentes concorda que existe e que é diversa, não só em termos da organização 

societal, da gastronomia, do vestuário em relação à sua cultura de origem, mas a 

diversidade também perpassa o próprio país.  

Apesar de os aprendentes se encontrarem em Portugal por um período mínimo de um 

semestre, no que diz respeito ao grau de conhecimento sobre a cultura portuguesa, a  

maior parte dos aprendentes refere que não a conhece bem, ao passo que o grau de 

conhecimento mais aprofundando sobre a cultura do seu país de origem é manifestado 

por 83,8% dos aprendentes. As razões fornecidas para este facto são motivadas pela 

socialização e pela aprendizagem formal. No entanto, alguns inquiridos afirmaram que 

o seu conhecimento cultural é limitado, mesmo no que diz respeito à sua cultura de 

origem. Por outro lado, uma parte dos aprendentes referiu que, embora tendo a 

nacionalidade do país, o seu conhecimento cultural limita-se ao da sua região de origem 

ou, pela diversidade de culturas patentes no espaço geográfico do país, não é possível 

ter conhecimento sobre todas.  

Quanto ao conhecimento dos símbolos representativos de Portugal, destacam-se o Galo 

de Barcelos (73,3% dos casos), a Bandeira Nacional (37,1% dos casos), o Fado (15,2% 

dos casos) e o Bacalhau (13,3% dos casos), que são pertencentes aos tópicos da baixa 

cultura, isto é, aspetos culturais mais visíveis para os aprendentes derivados apenas das 

suas experiências turísticas e gastronómicas.  

De uma forma semelhante, as representações dos aprendentes sobre o povo português, a 

língua portuguesa e Portugal são, de uma forma geral, abonatórias, embora a frequência 

de caraterísticas que consideramos positivas sejam praticamente equitativas às 
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negativas. Apresentamos, de seguida, uma categorização das ocorrências em termos 

positivos e negativos.  

 
 

+ - 

OS PORTUGUESES 

pouco stressados; orgulhosos; 

interessantes; honestos; exigentes; 

trabalhadores; prestáveis; confortáveis; 

abertos; úteis; engraçados;  

orgulhosos; nostálgicos; facilmente 

irritáveis; frios; exigentes; fechados; 

conformistas; dissimulados; lentos;  

A LÍNGUA PORTUGUESA  

fácil; internacional; linda; desafiadora; 

rica; semelhante a outras línguas latinas;  

pouco expressiva; monótona;  

PORTUGAL 

nostálgico; tradicional; romântico; 

interessante.  

nostálgico; tradicional; chuvoso.  

 

Quadro 50: Síntese das representações dos aprendentes sobre os portugueses, a língua portuguesa e 

Portugal 

 

 

Estando conscientes de que a categorização das representações em termos positivos 

negativos a partir da nossa própria interpretação pode ser redutora e afastada das ideias 

originais dos aprendentes, consideramos que esta forma de apresentação nos ajuda a ter 

uma perceção global das suas representações.  

No que diz respeito às caraterísticas associadas ao povo português, concluímos que os 

aprendentes se descolaram da camada mais visível da cultura ao referirem traços de 

caráter e de moral, condições de vida e estilo comunicativo, para além da mera 

aparência física.  

Pelas respostas obtidas, deduzimos que os aprendentes se encontram numa fase positiva 

no âmbito da sua vivência em Portugal, uma vez que o efeito da novidade lhes causa 

ainda um impacto positivo.  

O modelo em W do choque cultural (Oberg, 1960; Gullahorn & Gullahorn 1963) é 

novamente representado (figura 71), uma vez que o consideramos pertinente para a 
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interpretação das fases em que se encontram os aprendentes a partir das suas 

representações culturais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 71: O modelo em W do choque cultural  
Fonte: Deardorff (2009: p. 23)  
 
 

 
 

A maioria das representações dos aprendentes sobre Portugal indica-nos que estes se 

encontram na fase de "lua-de-mel" por considerarem tudo positivo e excitante devido ao 

efeito da novidade. Por isso, considerados que os aprendentes apresentam um elevada 

tolerência de ambiguidade, segundo Hofstede (1991), isto é, a capacidade do indivíduo 

em se adaptar a situações incertas ou desconhecidas. Apenas duas ocorrências indicam a 

possibilidade de ocorrência de incidentes culturais críticos ou conflitos, representados 

na fase de hostilidade.  

A identificação da figura como sendo "um português típico" gerou grande dispersão nas 

respostas, uma vez que apenas 34,8% dos inquiridos correspondeu à nossa 

representação inicial. A interpretação que daqui surte  é, a nosso ver, positiva, já que 

depreendemos que os aprendentes não concebem um português típico da forma 

apresentada ou não têm um ideia préconcebida sobre a figura do "Português típico" ou 

este estereótipo foi devidamente desmontado nas aulas a partir de uma abordagem 

intercultural explícita por parte do professor, a partir da imagem do "Zé Povinho".  
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Entre os 113 estudantes que responderam à questão 15, a maior parte (55,8%) apontou 

para o facto de a figura masculina não ser de nacionalidade portuguesa, remetendo-nos 

para a questão da pontualidade e do planeamento de tempo (Hofstede, 1991), quer do 

ponto de vista do atraso da figura feminina face à pontualidade da figura masculina 

(45% dos casos), quer do ponto de vista dos portugueses de uma maneira geral (32,8% 

dos casos). Neste sentido, podemos igualmente considerar que a maioria dos 

aprendentes inquiridos pertence a culturas monocrónicas, nas quais há um cumprimento 

rigoroso de horários, valorizando-se o planeamento com antecedência, ao contrário das 

culturas policrónicas que menosprezam a pontualidade (Hall, 1989).  

Desta forma, as representações dos aprendentes sobre  o incidente cultural crítico 

convergiram, em parte, para as nossas hipóteses iniciais, isto é, o facto da figura 

feminina ser portuguesa devido ao atraso e a figura masculina ter outra origem devido à 

sua pontualidade ou antecedência. As razões dadas pela maioria dos aprendentes no 

primeiro caso relacionaram-se com a forma de apresentação não ser conivente com os 

hábitos das portuguesas. Apesar de a justificação da maioria das respostas indicar um 

julgamento baseado em estereótipos, é necessário enfatizar o facto de a imagem poder 

representar a relatividade dos estereótipos e a sua universalidade.  

Atendendo à análise da situação apresentada, o sentimento que prevaleceu foi o humor 

(72,6% dos casos), mas também foram evidenciados a estranheza inicial (47,9% dos 

casos) e a surpresa (42,7% dos casos). Na resolução do incidente cultural crítico, 

consideramos que a maioria das representações dos aprendentes se orientam para a 

dimensão da feminilidade, segundo Hofstede (1991), ao indicarem uma atenção a 

princípios éticos, dando prioridade à cooperação e a consideração pelo Outro na 

resolução de conflitos.  

No caso das semelhanças entre Portugal e o país de origem dos aprendentes, 

conseguimos destacar o gosto pela comida e a hospitalidade, aspetos culturais pautados 

pela baixa cultura. Nas diferenças, refere-se a religiosidade, a forma de cumprimentar e 

o modo de falar. Consideramos, deste modo, que os dois últimos aspetos podem ser 

agrupados nos tópicos da Alta cultura que conduzem a uma maior consciencialização 

crítica da identidade cultural do aprendente em relação ao Outro, em contraste com os 

da baixa cultura, embora ambos sejam necessários para a formação da cultura.  

Uma das conclusões que se retira imediatamente após uma primeira leitura dos quadros 

35 e 36 está relacionada com o facto de não se observarem grandes consensos nas 
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respostas, quer em relação às semelhanças, quer no tocante às diferenças. Aliás, 

observou-se, mesmo, uma lista muito extensa de aspetos, muitos dos quais com apenas 

uma nomeação por parte dos inquiridos, conduzindo-nos a agrupá-los nas categorias 

«outras semelhanças» e «outras diferenças», para que a análise e interpretação dos 

resultados se tornasse mais fácil e exequível. No caso das semelhanças (quadro 38), 

porém, conseguimos destacar o gosto pela comida e a hospitalidade, que parece ser 

comum à cultura de onze inquiridos.  

É igualmente interessante aferir algumas situações opostas. A título ilustrativo, e para 

além dos aspetos referidos no parágrafo anterior, podem ainda referir-se a religiosidade, 

a forma de cumprimentar e o modo de falar, que, para uns, é uma semelhança enquanto 

que, para outros, constitui uma diferença (quadro 39).  

Na terceira parte do questionário, ao querermos saber a razão pela qual os inquiridos 

consideram que as atividades da aula de PLE devem ajudar a refletir sobre a sua própria 

identidade cultural em comparação com a realidade portuguesa, pedimos-lhes que se 

manifestassem numa questão de resposta aberta. A interpretação que aqui fazemos 

resulta, portanto, e num primeiro momento, de uma análise de conteúdo das respostas 

obtidas (e consequente agregação em categorias), a que se seguiu, num segundo 

momento, a respetiva transformação em variáveis nominais, passíveis de serem 

analisadas em SPSS. Assim, entre os que responderam afirmativamente, foram 75 os 

que justificaram a sua resposta e entre estes mais de metade (53,3%) considera que a 

reflexão e as atividades das aulas de PLE sobre a língua portuguesa e a cultura 

portuguesa ajudam a comparar a própria cultura (diferenças e semelhanças) e a refletir 

sobre a própria identidade cultural. Mas é igualmente interessante reparar que 20% dos 

inquiridos se referem ainda à diversidade cultural que coexiste nas aulas de PLE, e não 

apenas à realidade portuguesa. 

Entre os que responderam de modo negativo, a maior parte (30%) afirma que o que 

efetivamente importa é a aprendizagem sobre a cultura e língua portuguesas, sendo 

claramente esse o motivo que os leva às aulas de PLE. 

Na questão 19, referente à forma de abordagem da cultura na aula de PLE, observámos 

que a maior percentagem de respostas, num total de 116 válidas, indica que os 

aprendentes apenas se interessam em conhecer mais sobre a cultura portuguesa (40,5%), 

embora (35,3%) são de opinião de que nas aulas de PLE se deve estudar ainda as 

culturas lusófonas e as de origem dos alunos (35,3%). Um aspeto transversal às 
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respostas dos alunos é que a abordagem das suas próprias culturas deve ser ignorada, 

apesar de afirmarem que as atividades na aula de PLE devem ajudar o aluno a refletir 

sobre a sua própria identidade cultural em comparação com a realidade portuguesa. Esta 

questão é, no nosso ponto de vista, contraditória, uma vez que não é possível construir 

pontes de entendimento com o Outro, sem um dos seus pilares, o Eu.  

Relativamente aos tópicos que os aprendentes consideram mais relevantes estudar na 

aula de PLE, verificámos uma manifesta divisão de opiniões, pois se observarmos com 

atenção o quadro 41, facilmente percebemos a dispersão das respostas obtidas, através 

da qual se depreende uma manifesta divisão de opiniões. Não obstante, prevaleceram os 

hábitos e os costumes, com 76,9% dos casos, e também não são de descurar os 56,4% 

de inquiridos que remeteram a sua resposta para as convenções sociais e igualmente os 

que preferem a história e a geografia, as atitudes e os comportamentos (ambos com 47% 

de casos). Verificamos, por conseguinte, a necessidade de abordar tópicos da baixa e 

alta cultura como forma de abarcar manifestações culturais visíveis e veladas.  

Para efeitos de uma interação cultural adequada e eficaz, questionámos os aprendentes 

sobre estratégias comunicativas interculturais mas concluímos que o seu domínio é 

muito limitado e restringe-se ao pedido para falar mais claramente (61,5% dos casos); 

de repetição ou de explicação de sentido de algo inteligível (64,1% dos respondentes).  

Constatamos, desta forma, uma necessidade, transversal a todos os níveis de 

aprendizagem, de os professores ensinarem explicitamente mais estratégias de 

interação, redução e de compensação, nomeadamente:  

- audição ativa;  

- uso de linguagem não-verbal;  

- pedido de ajuda/correção/clarificação;  

- uso de mímica;  

- mudança de tema; 

- reformulação;  

- uso de sinonímia/antonímia;  

- paráfrase;  

- generalização;  

- exemplificação;  

- substituição;  

- repetição.  

 
 294 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

Em relação ao estabelecimento de correlações com os critérios apresentados na primeira 

parte do questionário, foi possível determinar que os estudantes do sexo feminino a 

resposta tendem a visualizar Portugal como uma cultura diversa, enquanto entre os 

homens a cultura portuguesa é, para a maioria, globalmente homogénea. 

Foi possível determinar que viver noutro país estrangeiro por mais de um mês 

influencia, positivamente, o número de línguas que os inquiridos dominam, ou seja, 

quando vivem noutro país por mais de um mês, os estudantes tendem a dominar mais 

línguas, por comparação com os que não o fazem. 

Existe igualmente uma associação entre o domínio das línguas e o nível de português 

frequentado. Em concreto, essa associação é particularmente notória no nível A1.1, uma 

vez que é neste nível que se obtiveram mais respostas do que o esperado entre os que 

dominam mais de três línguas, por oposição aos que dominam menos de três.   

Uma correlação relevante de acordo com as hipóteses inicialmente levantadas na alínea 

d) denuncia que quem demonstra um conhecimento aprofundado sobre a cultura do seu 

próprio país também tende a conhecer profundamente a cultura portuguesa, para além 

das camadas da baixa cultura.  

Posto isto, em relação às representações culturais dos aprendentes sobre a cultura 

portuguesa, concluímos que são superficiais e reducionistas ao deterem-se 

repetidamente em aspetos da baixa cultura.  

Não conseguimos determinar se, devido ao maior número de inquiridos do nível A, os 

resultados demonstram uma tendência para uma competência comunicativa intercultural 

menos desenvolvida. A superação desta ilação seria dividir a amostra por níveis 

correspondentes, realizar estudos para as novas populações independentes dos níveis A, 

B e C e comparar com o resultado global. Por isso, verificamos uma impossibilidade de 

generalização estatística dos resultados obtidos, também motivada pela representação 

quase individual das culturas de origem dos aprendentes.  

Deste modo, foi apenas possível realizar cruzamentos limitados da variável sexo com a 

diversidade/ heterogeneidade da cultura portuguesa, a vivência num país estrangeiro 

com o número de línguas dominadas, o número de línguas estrangeiras com o nível de 

PLE e o conhecimento da cultura materna correlacionado com o conhecimento da 

cultura estrangeira, conseguindo apenas dar resposta à primeira hipótese inicialmente 

levantada, ainda de forma limitada à diversidade/homogeneidade cultural associada a 

Portugal. 
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No cômputo geral, apesar de não ter sido possível retirar todos os cruzamentos que 

prevíamos inicialmente, consideramos que os dados obtidos são muito ricos e refletem 

não só os capitais interculturais dos aprendentes mas também as práticas pedagógicas 

exercidas pelos professores  de PLE no mesmo espaço institucional. O próximo capítulo 

centrar-se-á na análise de conteúdo das entrevistas a sete docentes, das quais 

pretendemos investigar a viabilidade de se traçar um paralelismo com as representações 

dos aprendentes.  
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Resumo do capítulo 4:  

 

 

Este capítulo pretendeu dar conta do estudo investigativo numa postura metodológica 

eclética  conduzido no ano letivo de 2012/2013 na FLUP. Após a enunciação dos 

objetivos gerais a atingir com o estudo de caso, das diversas fases do processo e da  

descrição do referencial teórico que o sustenta, refletindo sobre a tipologia de questões 

usadas no inquérito por questionário, passámos à apresentação dos dados por meio de 

uma análise univariada de estatística descritiva. Os dados apresentados referem-se à 

apresentação dos inquiridos como background para as suas representações sobre a 

língua e cultura portuguesas. A questão dos incidentes culturais críticos também foi 

explorada, bem como as semelhanças e as diferenças encontradas entre a cultura 

materna e a estrangeira. Em relação à cultura na aula de PLE, os aprendentes 

consideram importante não só dar primazia à cultura alvo mas também a todas as 

culturas presentes na sala de aula, com enfoque em informações históricas e 

geográficas, hábitos e costumes e convenções sociais. Sobre as estratégias 

comunicativas interculturais, os aprendentes dependem maioritariamente da explicação 

de sentido e da adaptação de discurso no processo de mediação cultural. Na análise 

bivariada, conseguimos extrapolar alguns cruzamentos entre o sexo dos aprendentes e a 

representação da cultura em termos de diversidade cultural, o domínio de línguas com a 

vivência no estrangeiro, a competência linguística em PLE com idêntica 

correspondência noutras línguas estrangeiras, bem como o mesmo o nível de 

conhecimento da cultura materna e da cultura alvo.  
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CAPÍTULO 5: Representações de professores de PLE 

 
 

 

A entrevista é uma conversa com um objetivo 
Bringham & Moore (1924)  

 
 
 

5.1 Contextualização da metodologia de investigação 

 

 

 Para a averiguação das representações21 dos professores de PLE sobre o 

desenvolvimento da competência comunicativa intercultural, optámos pelo inquérito por 

entrevista, na medida em que a amostra dos professores inquiridos é quase 

correspondente à totalidade de professores de PLE da população do presente estudo de 

caso. Para além deste aspeto, esta técnica de recolha de dados foi igualmente 

selecionada para dotar a investigadora de um conhecimento mais aprofundado acerca da 

forma como os docentes de PLE encaram o desenvolvimento da competência 

comunicativa intercultural através de um contacto direto, mais pessoal com a 

investigadora, ela própria nas mesmas circunstâncias profissionais.  

Dos nove professores do curso anual de PLE do segundo semestre do ano letivo de 

2011/2012 contactados para a realização da entrevista, de um docente não foi obtida 

qualquer resposta e a participação do outro docente no trabalho de investigação foi 

considerada parcial para a prossecução dos objetivos propostos por estar a acompanhar 

o trabalho em curso. Como sublinha Sousa (2009: p.247),  

 

a entrevista é um instrumento de investigação cujo sistema de colecta de dados 
consiste em obter informações questionando directamente cada sujeito (…) enquanto 
que o questionário escrito oferece vantagens quando se trata da obtenção de dados 
concretos em grandes amostras, a entrevista procura estudar variáveis complexas e 
mais ou menos subjectivas em amostras mais reduzidas, estabelecendo uma relação 
pessoal entre o entrevistador e o entrevistado, que leva este a um maior envolvimento 
na conversa e na elaboração das respostas. 

21 Sobre o conceito de representação, ver, a título de exemplo, o ponto 2.2 do capítulo 2.  
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Assim, a entrevista foi escolhida como método investigativo para conhecer as 

representações dos professores de PLE a respeito do desenvolvimento da competência 

comunicativa intercultural na aula de PLE ("verificação/ aprofundamento/ exploração") 

em relação aos resultados obtidos através dos questionários aos aprendentes da respetiva 

língua ("controlo") (Ghiglione & Matalon,1997).  

O seguinte quadro resume os aspetos positivos e negativos de se usar a entrevista como 

instrumento de investigação:  

 

VANTAGENS DA ENTREVISTA DESVANTAGENS DA ENTREVISTA 

- relação mais próxima entre o 

entrevistador e o entrevistado; 

- possibilidade de repetir ou esclarecer 

uma dada questão;  

- possibilidade de avaliação de opiniões e 

atitudes através da observação direta;  

- recolha de dados de caráter qualitativo.  

- necessidade de fornecer uma resposta 

imediata sem tempo para repensar ou 

voltar atrás;  

- implicação de tempo prévio na sua 

preparação e aplicação faseada;  

- possibilidade da influência da falta de 

anonimato nas respostas fornecidas.  

 

Quadro 49: Vantagens e desvantagens da entrevista (adaptado de Sousa, 2009)  

 

Segundo Sousa (2009), as entrevistas visam a averiguação de:   

- factos;  

-sentimentos;  

-atitudes;  

- decisões;  

- motivações.  

No nosso entender,  ter a perceção dos factos, sentimentos, atitudes  dos docentes de 

PLE é um fator decisivo no entendimento das suas decisões perante o desenvolvimento 

da competência comunicativa intercultural. Por isso, optámos pela sua realização.  
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Os tópicos referidos serviram também como base à criação do guião de entrevista para 

os professores de PLE. O guião utilizado nas entrevistas pautou-se pela sua estrutura 

pouco rígida, baseando-se em questões abertas, exceto o tópico 1, de modo a que os 

professores entrevistados pudessem desenvolver as suas respostas com alguma 

liberdade. 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA AOS DOCENTES DE PLE 

 1. Pedia-lhe que se apresentasse em termos de habilitações literárias, tempo de 

serviço, nível de ensino e experiência no âmbito do ensino de PLE. Quantas línguas 

estrangeiras fala? Já viveu no estrangeiro? Tem alguma experiência de ensino de 

português no estrangeiro?  

 

2. O que costuma ensinar nas aulas de PLE?  

 

3. Que aspetos culturais considera mais importantes de serem abordados nas aulas de 

PLE? Com que frequência trabalha esses aspetos socioculturais? Costuma compará-

los com as realidades socioculturais dos aprendentes? Porquê?  

 

4. Que métodos ou recursos usa ao serviço do desenvolvimento da competência 

comunicativa intercultural? 

 

5. Lembra-se de alguma situação de interação intercultural que tenha levado a algum 

tipo de mal-entendido ou conflito nas suas aulas? De que forma ajudou os 

aprendentes a evitar ou remediar esses mal-entendidos?  

 
 

Quadro 50: Guião de entrevista aos professores de PLE  

 

Consideramos que o tópico 1 se relaciona com os factos previamente mencionados; a 

questão 2 deixa transparecer factos mas também decisões  e motivações; de forma 

semelhante, a questão 3 implica discutir decisões e motivações sobre a exploração dos 

aspetos culturais; a questão 4 revela factos, motivações e decisões sobre a seleção dos 
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materiais usadas para o desenvolvimento da competência comunicativa intercultural e , 

por último, a questão 5  evidencia os sentimentos e as atitudes por parte do professor ao 

lidar com incidentes culturais críticos nas suas aulas.  

Em termos gerais, os objetivos do inquérito por entrevista aos docentes de PLE 

consistiam em:  

i) compreender a forma como desenvolvem a competência comunicativa intercultural 

nas suas aulas;  

ii) conhecer as suas crenças em relação ao ensino-aprendizagem da cultura;  

iii) averiguar os recursos ao serviço da referida competência;  

iv) equacionar o papel do professor na promoção de atitudes promotoras da 

interculturalidade e de gestor/remediador de conflitos;  

v) investigar formas de a promover na sala de aula.  
 

 

Ao cruzar os objetivos das entrevistas com o estabelecimento do respetivo guião, 

podemos verificar que a questão 1) se correlaciona com os factos sobre a identificação 

do professor e sua experiência geral no ensino de PLE; a questão 2 e 3 ) com decisões 

baseadas em orientações programáticas; a questão 4) com motivações; e, finalmente, a 

questão 5) com sentimentos e atitudes.  

Posto isto, a planificação de uma entrevista deve ter em consideração os seguintes 

critérios, os quais a nossa investigação respeitou, a saber:  

- organização do guião, de acordo com os objetivos alcançados;  

- contacto dos entrevistadores para a marcação da entrevista com a devida antecedência 

e a garantia da sua confidencialidade;  

- assinatura de uma autorização para a gravação áudio da entrevista;  

- aprovação por parte dos entrevistados da respetiva entrevista datilografada;  

- validação da entrevista por cada entrevistado com vista à utilização dos dados na 

escrita de um trabalho de investigação para fins académicos.  
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5.2 Tipo de entrevista  

 

Questions are never indiscreet. Answers sometimes are. 

                                                                     Oscar Wilde 
 
 

 Frequentemente, verifica-se alguma falta de clareza no tipo de entrevista 

conduzido pelo entrevistador. Consideramos proveitoso definir os diferentes tipos de 

entrevista pois para Ghiglione & Matalon (19: p. 86)  

 

Assim delimitada, a problemática da utilização dos métodos de entrevista pode ser 
referenciada à existência, prévia ou não, de um saber anterior mas supõe igualmente 
que sejam definidos com rigor os objectivos dos diferentes tipos de entrevista e as 
razões da escolha de um determinado tipo de entrevista a uma determinada situação.  

 

 

 

 

 

 

O quadro 53 visa abarcar as definições dos três tipos de entrevista mais utilizados no 

âmbito das Ciências Sociais.  

 

1. Entrevista não diretiva ou livre  proposta de um tema geral ao 

entrevistado; intervenção do 

entrevistador apenas como incentivo a 

desenvolver o tema;  

2. Entrevista semidiretiva, clínica ou 

estruturada 

início da entrevista mais delineado; 

desenvolvimento posterior livre dos 

temas sem uma sequência fixa;  

3. Entrevista diretiva ou estandardizada  formulação e ordem fixas das 

questões, bem como a previsão de 

respostas.  
 

Quadro 53: Tipos de entrevista  

 
 303 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

Na entrevista não diretiva ou livre, como o próprio termo indica, é dado o mote ao 

entrevistado, discorrendo livremente a partir desse assunto. Contudo, como realçam 

Ghiglione & Matalon (1993: p. 84), é necessário ter em conta que  

 

a noção de ambiguidade é fundamental neste tipo de entrevista porque é ela que 
permite ao entrevistador desenvolver o seu próprio raciocínio a propósito de um tema 
muito geral que não inclui qualquer quadro de referência particular, sobretudo o do 
investigador ou o do entrevistador.  

 

Na entrevista semidiretiva, clínica ou estruturada, o entrevistador orienta a primeira 

parte da entrevista e baseia-se num guião, embora, independente de uma sequência 

rígida. No entanto, (idem, p: 88) 

 

o indivíduo é convidado a responder de forma exaustiva, pelas suas próprias palavras 
e com o seu próprio quadro de referência, a uma questão geral (tema) caracterizada 
pela sua ambiguidade. Mas se não abordar espontaneamente um dos subtemas que o 
entrevistador conhece, este coloca uma nova questão (o subtema), cuja característica 
já não é a ambiguidade, para que o indivíduo possa produzir um discurso sobre esta 
parte do quadro de referência do investigador. 

 

Neste tipo de entrevista (idem, p.84) "a ambiguidade (segundo a definição dada 

anteriormente) é menor na medida em que o esquema da entrevista estrutura o 

indivíduo, quer o queiramos ou não, e, consequentemente, lhe impõe um quadro de 

referência."  

Na entrevista diretiva ou estandardizada, o entrevistador praticamente verbaliza um 

questionário pré-definido. Deste modo, (idem, ibidem) "o conjunto do quadro de 

referência é definido (estrutura do campo e categorias estruturantes) e o entrevistado 

deve-se situar relativamente a este quadro, entrar nele, a fim de poder responder de 

forma correcta".  

Antes de classificarmos o tipo de entrevista utilizado no nosso trabalho de investigação, 

gostaríamos de efetuar a ressalva do facto que, como nos dizem Ghiglione & Matalon 

(1993, p. 64) "na prática, é frequente recorrer a métodos mistos, como, por exemplo, 

uma entrevista não directiva imediatamente seguida de uma fase semidirectiva, ou um 

questionário alternando questões abertas e questões fechadas." 
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A partir desta tipologia, consideramos que, no geral, recorremos a entrevistas 

semidiretivas para que a dicussão fosse fluída mas com uma ordem subjacente, isto é, as 

questões poderão não ter seguido rigorosamente a ordem prevista no guião e poderão, 

inclusivamente, ter sido colocadas que questões que não constavam no guião, embora a 

entrevista siga a estrutura delineada. O levantamento dos dados pessoais e profissionais 

do entrevistado no início da entrevista corresponde a um questionário mais fechado 

mas, de seguida, na questões colocadas sem uma ordem fixa é dada mais liberdade ao 

entrevistado para desenvolver as suas respostas, durante as quais o entrevistador apenas 

interrompe para dar incentivo ou pedir para aprofundar determinada questão.  

 

 

5.3 Realização das entrevistas 

 

 

 

Silence is only frightening to people who are compulsively 
verbalizing. 
                                                           William S. Burroughs  

 

 

 As entrevistas foram realizadas durante os meses de maio, junho e julho de 2012 

na FLUP em salas previamente reservadas para o efeito ou nos gabinetes dos próprios 

entrevistados num ambiente calmo e sem ruído. Antes do início da entrevista, foi 

disponibilizado ao entrevistador o guião de forma a ter algum tempo para preparar as 

suas respostas. Contudo, o guião não foi fornecido com mais antecedência, de forma a 

precisamente não influenciar as respostas dos entrevistados e evitar respostas 

previamente ponderadas.  

A boa conduta para a realização de entrevistas dita que (Ghiglione & Matalon, 1993: 
p.90) 
 

o entrevistador deve começar por se identificar dizendo o seu nome, o objectivo da 
investigação, etc. Explica como o entrevistador foi escolhido, ou seja, e na realidade, 
as modalidades de amostragem, indica as modalidades de recolha de dados 
(gravações, notas escritas, etc.) e a duração da entrevista. Insiste igualmente nas 
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regras deontológicas da profissão e nomeadamente na noção de anonimato do 
entrevistado, ou, mais precisamente, na noção de anonimato do seu discurso. 

 
Com efeito, segundo Sousa (2009: p. 253)  

 

a utilização de um gravador de som evita a interrupções da entrevista para se tomar 
nota das respostas por escrito, permitindo ainda a possibilidade de mais tarde se 
poder voltar a ouvir a gravação as vezes que forem necessárias a uma cuidadosa 
análise do seu conteúdo. 

 

Para além dos recursos materiais, foi igualmente tomada em consideração a necessidade 

de, segundo Ghiglione & Matalon (1993: p.91) "a atitude do entrevistador no início e ao 

longo da entrevista deve ser a de um ouvinte atento que procura constantemente 

compreender o que é dito pelo inquirido, uma atitude de não crítica e de não avaliação". 

O papel que desempenhámos no desenrolar das entrevistas foi promover uma atmosfera 

relaxada propiciadora de um discurso livre e espontâneo por parte do professor 

entrevistado, apelando a esclarecimentos ou justificações quando necessário.  

Vejamos agora algumas das técnicas de inquirição mais recorrentemente utilizadas 

aquando da realização das entrevistas (quadro 54):  

 

TÉCNICAS DE ENTREVISTA 
UTILIZADAS  

EXEMPLOS  

1. Técnica das "expressões curtas"  " Claro, muito bem."  
" Hmm, interessante." 

2. Técnica do "espelho" ou do "eco"  “…a virtude da repetição”.  

3. Técnica da "reformulação" " Portanto, disse-me que estudou 
Português-Francês. Fala outras 
línguas estrangeiras, para além do 
Francês?" 

4. Técnica das "perguntas adicionais"  " Porque é que acha, porque é 
importante fazer essa comparação dos 
aspetos culturais da cultura 
portuguesa que vai abordando nas 
aulas com as realidades socioculturais 
dos aprendentes? De que forma é que 
essa comparação é uma mais-valia?"  

5. Técnica do "envolvimento pessoal" " Porque é que essa comparação é 
uma mais-valia?" 
 

 

Quadro 54: Técnicas mais recorrentes na realização das entrevistas (Ghiglione & Matalon, 1993)  
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A nosso ver, apesar de existirem mais técnicas, estas são as cinco mais frequentes no 

discurso da professora investigadora, nomeadamente:  

 

1. a técnica das "expressões curtas" como demonstração de interesse para o entrevistado 
prosseguir o seu discurso;  

2. a técnica do "espelho" ou do "eco" como incitamento a continuar ou aprofundar a 
ideia previamente expressa;  

3. a técnica da "reformulação" como realização de sínteses parciais do discurso;  

4. a técnica das "perguntas adicionais" como formulação de um pedido através de 
questões para desenvolver o conteúdo;  

5. a técnica do "envolvimento pessoal" como relançamento do discurso eventualmente 
bloqueado por parte do entrevistado.  

 

Outra técnica aplicada está relacionada com o que Ghiglione e Matalon (1993: p. 93) 

referem a propósito de  

 

nesse caso, poderá também ser interessante começar por uma questão muito ampla e 
uma técnica completamente não directiva, e depois, quando considerarmos que já foi 
alcançado tudo o que era possível obter dessa forma, propor um novo tema mais 
preciso, se ele não aparecer espontaneamente, e terminar, eventualmente, por colocar 
perguntas propriamente ditas.  

 

 

É possível comprovar a utilização desta técnica no excerto retirado da entrevista ao 

professor 2, nomeadamente:  

 

Investigadora: Passando, então, à forma de ensinar nas aulas de PLE, posso 
perguntar-lhe o que é que costuma ensinar nas suas aulas de PLE? 
Entrevistador 2: É uma pergunta muito vasta. 
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5.4 Análise de conteúdo 

 

 

He who does not research has nothing to teach. 
                                                                   Proverb 

 

 
 

 Neste subcapítulo, apresentaremos a análise de conteúdo das sete entrevistas 

realizadas aos professores de PLE do segundo semestre do curso anual de Português 

para Estrangeiros durante o ano letivo de 2011/2012.  

As referidas entrevistas encontram-se transcritas nos apêndices 3 a 9, uma vez que a 

integralidade do texto se torna relevante para a contextualização das afirmações 

apresentadas.  

A transcrição das sete entrevistas, embora assistida pelo software Express Scribe, que 

permite o controlo de playback de áudio, revelou-se um trabalho árduo e moroso, na 

medida em que quisemos respeitar ao máximo o conteúdo proferido pelo entrevistado 

mas também as caraterísticas próprias do discurso oral, embora tenham sido editados 

certos aspetos relacionados com o registo oral para evitar, especialmente, repetições e 

redundâncias.  

Após a transcrição de todas as entrevista, os entrevistados foram novamente contactados 

por email, de modo a poderem rever o texto e a facultar a sua utilização para fins 

académicos, não tendo sido necessário pedir a sua colaboração no sentido de esclarecer 

quaisquer ambiguidades presentes na entrevista. Por fim, recebemos a autorização de 

todos os entrevistados para usar as entrevistas no âmbito deste trabalho de investigação.  

Dado que o tempo usado para cada entrevista foi relativamente variável, como se pode 

ver no quadro 52, esta questão aponta para o facto de determinadas questões poderem 

ter sido mais desenvolvidas por  certos entrevistados.  

Visando facilitar a posterior análise dos dados obtidos, codificámos os respetivos 

docentes com um algarismo, que se relaciona com a ordem sequencial da realização das 

entrevistas, passando a serem designados por entrevistados, nomeadamente, E1, E2, E3, 

E4, E5, E6 e E7.  
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INQUIRIDOS SEXO NACIONALIDADE DATA DA  

ENTREVISTA 

DURAÇÃO DA 
ENTREVISTA 

E1 FEMININO PORTUGUESA 29/05/2012 17 min e 55 s 

E2 MASCULINO PORTUGUESA 01/06/2012 33 min e 47 s  

E3 MASCULINO PORTUGUESA 12/06/2012 33 min e 55 s 

E4 FEMININO PORTUGUESA 14/06/2012 23 min e 25 s 

E5 FEMININO PORTUGUESA 24/07/2012 18 min e 19 s 

E6 FEMININO PORTUGUESA 26/07/2012 22 min e 11 s 

E7 FEMININO PORTUGUESA 27/07/2012 36 min e 35 s 
 

 

Quadro 55: Identificação e contextualização da realização das entrevistas aos professores inquiridos 

 

 

Em primeiro lugar, consideremos importante definir o conceito de análise de conteúdo 

como enquadramento da respetiva análise. Segundo Sousa (2009: p. 264)  

 

 

a análise de conteúdo compreende, portanto, uma intenção de analisar um ou mais 
documentos, com  o propósito de inferir o seu conteúdo imanente, profundo, oculto 
sob o aparente; ir além do que está expresso como comunicação directa, procurando 
descobrir conteúdos ocultos e mais profundos.  

 

Desta forma, numa análise de conteúdo é fundamental que o professor investigador 

descortine informações para além dos conteúdos visíveis do discurso. Como nos diz 

Sousa (2009, pp. 264-265)  

 

quando se fala em «análise de conteúdo», estes conteúdos não são os textos ou 
discursos em si, são o que eles contém de facto, o que existe na realidade dentro 
deles e não o que aparentam ser ou conter (…) analisar o conteúdo é procurar 
ultrapassar a superfície penetrando no interior para descobrir o conteúdo profundo, o 
significado verdadeiro.  
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Uma análise de conteúdo implica a identificação de «categorias» mais gerais e de 

«unidades de análise» mais específicas e, conforme Sousa (2009: p. 265)  

 

as «categorias» são normalmente determinadas após uma inspecção inicial do 
documento, cobrindo as suas principais áreas de conteúdo (…) As «unidades de 
análise» poderão incluir, por exemplo, um tema, um redactor, um artigo, um 
parágrafo, uma frase ou até mesmo uma simples palavra, que se poderá incluir dentro 
daqueles categorias.  

 

Como podemos comprovar a partir da citação anterior, as categorias são definidas 

posteriormente à realização da entrevista aquando da análise do discurso. No entanto, 

como nos é referido em Sousa (2009: p. 268)  

 

Henry e Moscovici (1968) distinguem, nas técnicas de análise de conteúdo dois tipos 
de procedimentos, designando-os por "fechados" e "abertos". Os procedimentos 
fechados definem as categorias antes de darem início à análise, enquanto que os 
procedimentos abertos efectuam primeiro uma exploração, definindo as categorias 
em conformidade com os conteúdos que foram encontrando. Nos procedimentos 
fechados parte-se de um quadro teórico ou empírico de análise educacional, que leva 
a definir à partida determinadas categorias, procurando-se depois apenas as unidades 
que possam ser incluídas nestas categorias.  

 

 

 

De acordo com a classificação de procedimentos abertos e fechados, na análise de 

conteúdo das entrevistas optámos por um procedimento fechado, no qual as categorias 

foram estabelecidas em relação às perguntas definidas no guião de entrevista. No 

entanto, devido a um tipo de entrevista semidirigida, surgiram algumas categorias à 

medida que o discurso foi sendo analisado já que, segundo Sousa (2009, p. 269)  

 

 

nos procedimentos abertos ou exploratórios (Henry e Moscovici, 1968), não há 
qualquer quadro categorial pré-estabelecido, surgindo as categorias à medida que nos 
procedimentos de análise se vão encontrando unidades que se podem ir associando 
em categorias, que então se criam nesse momento e para esse efeito.  
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No entanto, como podemos verificar ao analisar o quadro 56 sobre a distinção de 

procedimentos abertos e fechados, segundo Freitas e Silva (2001: p. 23) "as categorias 

temáticas constituem-se como núcleos de sentido em redor dos quais gravitam outros 

elementos que compõem os discursos e, na generalidade dos casos, acabam por ser 

comuns aos vários depoimentos, o que permite lançar pontes entre todos eles." 

 

 PROCEDIMENTO 
ABERTO 

PROCEDIMENTO 
FECHADO 

Formação/ experiência de ensino em 
PLE 

 X 

Níveis de PLE ensinados   X 
Experiência como docente no 
estrangeiro  

 X 

O que costuma ensinar nas aulas de 
PLE?  

 X 

Conteúdos culturais mais importantes   X 
Frequência do trabalho dos aspetos 
socioculturais  

 X 

Comparação da realidade sociocultural 
portuguesa com as realidades dos países 
de origem dos aprendentes  

 X 

Comparação da realidade sociocultural 
portuguesa com as realidades dos países 
de origem dos aprendentes em diálogo 
vertical ou horizontal  

X  

Recursos usados ao serviço da 
competência comunicativa intercultural  

 X 

Utilização de material autêntico  X  
Desconstrução de estereótipos   X 
Situações de interação intercultural 
conducentes a mal-entendidos ou 
conflitos  

 X 

Papel do professor na resolução de mal-
entendidos ou conflitos  

X  

Utilização de estratégias de remediação 
ou de prevenção das situações de 
interação intercultural  

 X 

Nível de aprendizagem correlacionado 
com o desenvolvimento da competência 
comunicativa intercultural  

 X 

Trabalho da língua através da cultura ou 
da cultura através da língua  

X  

Interesse pelo Outro correlacionado 
com a distância cultural  

X  

Professor como mediador cultural  X  
 

Quadro 56: Taxonomia dos procedimentos abertos e fechados na identificação de categorias  
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Mais especificamente, passando das categorizações temáticas de análise para a 

determinação das unidades de registo presentes em cada excerto selecionado, os autores 

Freitas e Silva (2001) destacam o elevado grau de subjetividade subjacente à leitura e 

interpretação do conteúdo por parte do investigador "mas este facto torna também 

possível pensar cada discurso como um caso particular e único" ou seja, "a leitura das 

significações de um texto é também a sua construção" (ibidem: p. 24).  

Considerando que "o objectivo concreto da análise de conteúdo é a transformação de 

documentos qualitativos em dados quantitativos (Cohen e Manion, 1987)" apud Sousa 

(2009: p. 265), o procedimento a que iniciaremos no próximo subcapítulo será baseado 

não apenas numa análise temática qualitativa, na qual o tema será perspetivado como 

"uma afirmação acerca de um assunto" mas também numa contagem frequencial de 

respostas como validação geral por parte da amostra. Desta forma, o tipo de 

quantificação usado acusará:  

- a presença ou ausência de elementos; 

- a sua frequência;  

- a sua intensidade.  

 

 

5.5 Apresentação e discussão dos resultados  

 

 

 Em primeiro lugar, vamos apresentar os dados dos professores entrevistados em 

termos de habitações literárias e de tempo de experiência de ensino de PLE.  

 

 Formação/ tempo de experiência em ensino de PLE 

E1 Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos 
Portugueses e Franceses; especialização em ensino de Português-
Francês; Mestrado em Ensino de Português Língua Segunda/Língua 
Estrangeira (PL2/PLE); 3 anos de experiência em ensino de PLE.  
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E2 Doutoramento em Literaturas Clássicas; 5 anos de experiência em 
ensino de PLE. 

E3 Licenciatura em Filologia Românica e Doutoramento em Literatura 
Portuguesa; Estágio Pedagógico Ensino Secundário em 
Português/Francês; Experiência de ensino de Português e Francês no 
Ensino Básico e Secundário em Portugal; Leitor de Língua, Cultura e 
Literatura Portuguesa numa universidade francesa durante três anos; 
25 anos de experiência em ensino de PLE.  

E4 Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas 
(Português/Alemão); Especialização em PLE e frequência de um 
Mestrado em Terapia da Fala; 15 anos de experiência em ensino de 
PLE.  

E5 Doutoramento em Linguística; Quase 20 anos de experiência de 
ensino de PLE.  

E6 Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas (variante de 
Estudos Portugueses); Curso de especialização em ensino de PLE; 7 
anos de experiência de ensino em PLE.  

E7 Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas (Estudos 
Portugueses e Franceses); Curso de Especialização do ensino de 
PLE; Mestrado de PL2/LE; frequência do Doutoramento em Didática 
de Línguas na área do Português Língua Não Materna; 5 anos de 
experiência de ensino de PLE.  

 

Quadro 57: Síntese das habilitações literárias e experiência de ensino dos professores de PLE  

 

Como podemos verificar, três professores possuem uma licenciatura em Português com 

a variante de uma língua estrangeira. Partimos do pressuposto inicial de que esses 

professores conseguirão desenvolver mais aprofundadamente a competência 

comunicativa intercultural na aula de PLE.  

 Verificamos que a habilitação mínima para o ensino de PLE é o curso de especialização 

em ensino de PLE correspondente ao primeiro ano do Mestrado em PL2/LE, ou seja, 

quatro professores inquiridos possuem uma habilitação específica pós-graduada para 

ensinar PLE, e que os entrevistados 2, 3 e 5 possuem habilitações graduadas no âmbito 

do Doutoramento mas em áreas adjacentes ao ensino de PLE, respetivamente, 

Literaturas Clássicas, Literatura Portuguesa e Linguística.  
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A experiência de ensino varia entre um mínimo de 3 anos (E1) até 25 anos (E3). 

Acreditamos que quanto mais longa a experiência de ensino do professor, mais 

conhecimento o professor terá adquirido e de mais estratégias se servirá para 

desenvolver a referida competência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Anos de experiência dos professores de PLE  

 

Em relação aos níveis lecionados, podemos verificar que todos os professores têm 

experiência no ensino do nível mais elementar, o A1.1. O E4 é o único que apenas tem 

experiência de ensino no nível A (A1.1, A1.2 e A2), apesar da sua experiência de ensino 

relativamente longa (15 anos).  

 

 

 Níveis de PLE lecionados  
P1 A1.1; C  
P2 o A1.1, o A1.2 (brevemente) com mais experiência no nível B (B1 e 

B2) 
P3 A1.1; A1.2; A2; B; C  
P4 A1.1; A1.2; A2  
P5 A1.1; A1.2; A2; B; C 
P6 A1.1; A1.2; A2; B; C 
P7 A1.1; A1.2; A2; B; C 

 

Quadro 58: Distribuição dos níveis de PLE lecionados pelos professores   
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Por esta razão, podemos averiguar o facto de que o tempo de ensino não influencia a 

experiência em diferentes níveis, como é o caso do E7 com apenas 5 anos de ensino em 

todos os níveis de acordo com o QECR (Conselho da Europa, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Distribuição dos professores de PLE pelos diferentes níveis de ensino  

 

 

A referida experiência de ensino dos vários professores diz respeito ao ensino em 

contexto de imersão, exceto do entrevistado número três que foi leitor de Português em 

França durante três anos.  

A questão da possibilidade da vivência no estrangeiro exercer algum tipo de influência 

no desenvolvimento da competência comunicativa intercultural no indivíduo e na forma 

como a aplica em contexto de sala de aula é algo que nos interessa particularmente. À 

primeira vista, consideramos que há uma relação direta entre a vivência e experiência 

profissional no estrangeiro com um desenvolvimento mais aprofundado da referida 

competência.  
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 Experiência como docente no estrangeiro 

 SIM  NÃO 

P1  X 

P2  X 

P3 X  

P4  X 

P5  X 

P6  X 

P7  X 
            

Quadro 59: Distribuição dos professores segundo a experiência como docente no estrangeiro 

 

Apesar de a vivência num país estrangeiro ser limitada a apenas um professor, o 

domínio de línguas estrangeiras é comum a todos os professores.   

 

 Línguas estrangeiras 

 Inglês  Francês  Espanhol Italiano  Outra 

P1   X   

P2 X X X X  

P3 X X X X  

P4 X    X 

P5 X X X   

P6 X X  X  

P7 X X X   
  

Quadro 60: Línguas estrangeiras faladas pelos professores inquiridos  

 

A maioria dos professores domina uma média de três línguas, nomeadamente, o inglês, 

o francês e o espanhol. Excetuando o inglês, verifica-se uma predominância do domínio 

de línguas latinas. Apenas um entrevistado (E4) domina duas línguas não latinas (inglês 

e alemão), fruto de ter nascido no estrangeiro.  
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Gráfico 16: Distribuição percentual do domínio de línguas estrangeiras  
 

 

 

As representações dos professores acerca do que ensinam na aula de PLE alicerçam-se 

basicamente no funcionamento da língua, na promoção de competências de 

compreensão e de produção bem como a exploração da vertente cultural/ civilizacional 

em complemento dessas componentes, facto corroborado pelo uso da unidade de registo 

"Como acréscimo" pelo entrevistado número quatro.  

Aparentemente sinónimos, cultura distingue-se de civilização por  encerrar valores 

intrínsecos às relações sociais, ao passo que civilização compreende  uma vertente mais 

material (Rozenfeld, 2007).  
 

 

 

 

 

 O que costuma ensinar nas aulas de PLE? 
E1 “Eu incido, sobretudo, no léxico e na gramática básica, cumprindo, 

portanto, o programa estipulado, mas, sempre que posso, dar a conhecer a 
cultura portuguesa, muitas vezes por via, estando a dar o léxico, 
articulando com a cultura ou proporcionando um debate com os alunos 
sobre aspetos mais positivos, menos positivos dos seus países em 
confronto com Portugal.” 

E2 “Exploro, portanto, um conjunto de competências variadas: leitura, 
compreensão e interpretação textual, prática da oralidade, prática da 
escrita, exercícios variados de funcionamento da língua e momentos de 
audição, interpretação oral e redação.” 
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E3 “Ensino a língua e o que vai com a língua. Vamos chamar cultura (…) 
prefiro usar o termo civilização” 

E4 “Eu trabalho muito o funcionamento da língua e a estrutura da língua: a 
frase, o verbo, o adjetivo, trabalho muito a frase e o texto. Tenho esta 
preocupação de que eles têm de falar. Como acréscimo, a partir dos textos 
surgem muitas situações em que nós falamos sobre a cultura.” 

E5 “Desenvolver as competências que são preconizadas no QECR e, nesse 
sentido, portanto, tento criar estímulos que permitam o desenvolvimento 
das competências da compreensão e produção orais, da compreensão e 
produção escrita (…) para além, desses aspetos linguísticos, costumo 
ensinar também questões que se prendem com aspetos culturais, aspetos 
sociolinguísticos e, portanto, aspetos que sejam relevantes, quer da cultura 
em termos mais estáveis, quer do dia-a-dia dos portugueses, portanto, 
tento aproveitar ao máximo aquilo que vai acontecendo no país para falar 
disso com os estudantes e, ao mesmo tempo, a partir daí fazer, muitas 
vezes, uma retrospetiva para outros momentos sociais que Portugal 
viveu.” 
 

E6 “Procuro trabalhar de forma articulada todas as competências essenciais, 
ou seja, ouvir, falar, ler e escrever, que significa que ensino aspetos 
relacionados com a leitura, saber ler, interpretar um texto, conhecer os 
mecanismos básicos ao serviço do funcionamento da língua, saber 
exprimir-se bem no Português fluentemente; procurar também que os 
alunos captem, ouçam corretamente e consigam fazer inferências a partir 
do que ouvem, compreender bem os registos orais e também a vertente 
cultural que está sempre em simbiose com todos os textos que procuro 
escolher, ou seja, há textos que são propícios a lecionar, por exemplo, 
determinado conteúdo gramatical que procuro sempre que esteja em 
articulação com outra mensagem para além de, pode ter a ver com a 
cultura do país onde estou a ensinar, até questões, digamos assim, mais 
transcendentes ou universais que têm a ver com todos os povos do mundo 
(…) com uma vertente pedagógica que permita refletir sobre o mundo e 
refletir também sobre a identidade de cada ser humano.” 

E7 “A minha preocupação numa aula de PLE é ensinar a língua propriamente 
dita, portanto, questões relacionadas com o funcionamento da língua e 
introduzir aspetos relacionados com a cultura portuguesa e lusófona, não 
só portuguesa, desde os níveis iniciais. (…) Então, tento, em todas as 
aulas, abranger, o máximo possível, as diferentes competências. Se numa 
aula há mais uma competência mais trabalhada, tento equilibrar numa 
aula seguinte ou duas aulas seguintes, fazer um trabalho mais profundo 
noutra competência.” 

 

Quadro 61: Síntese dos conteúdos lecionados nas aulas de PLE  

 

No entanto, analisando o discurso dos professores, é possível verificar que tanto o E1 

como o E4 incidem mais no trabalho do léxico, da gramática, enfim, do funcionamento 
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da língua, possivelmente por terem mais experiência de ensino ao nível mais elementar, 

nomeadamente, o nível A, ao contrário do que se verifica no caso do discurso dos E5 e 

E7. Destaque-se, igualmente, a ausência da componente cultural no discurso do E2 com 

ênfase a um leque de competências variadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Distribuição dos conteúdos lecionados pela amostra de professores de PLE  

 

Especificamente no caso dos conteúdos culturais a que dão mais importância, os 

professores de PLE enfatizam mais tópicos da baixa cultura do que da alta cultura. Os 

tópicos da baixa cultura mais frequentemente trabalhados referidos pelos professores de 

PLE são:  

- a gastronomia típica;  

- as festividades;  

- as tradições e os símbolos portugueses;  

- o ambiente;  

- os hábitos/ estilos de vida;  

- os passatempos.  
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 Conteúdos culturais mais importantes  

E1 “Costumo abordar a gastronomia portuguesa e, por isso, dou toda essa parte 
quando falo das refeições. Um outro aspeto são as festividades que depois 
articulo com a alimentação. Outro aspeto é a moda. Depois, outro aspeto 
que costumo dar é os pintores portugueses para dar as cores.” 

E2 “O tema da poluição, do «stress», da língua portuguesa, das tradições e 
símbolos de Portugal podem aparecer no nível A e no nível B, todavia é 
diferente a dificuldade do texto e o tratamento em sala de aula. Outros 
temas que podem surgir tanto num nível A como no B, variando o grau de 
dificuldade, são: a culinária, o ambiente, as energias renováveis, os 
monumentos, os símbolos de Portugal (o sobreiro, pastel de nata, sardinha, 
bacalhau…), lendas (galo de Barcelos), fado, tourada, Portugal como terra 
de vinhos, as regiões, as ilhas… Ou então textos sobre ciência, ficção 
científica, economia, saúde, serviços públicos... Todos estes textos (que 
devem ser graduais no nível de dificuldade) podem ser lançados no nível A 
e no nível B, variando apenas o grau de dificuldade. No nível A tem de ser 
adaptados, no B, podem surgir completos ou quase, outras vezes abreviados 
ou melhorados em frases viciosas.” 

E3 “Procuro ensinar também alguns estilos de vida típicos da vida portuguesa, 
da sociedade portuguesa ao nível, por exemplo, de hábitos alimentares, de 
passatempos mais caraterísticos, certos níveis da sociedade, alguma coisa 
de música, pouco cinema, pouquíssimo cinema. De qualquer maneira, o que 
ensino tem uma base que é a língua e depois, digamos, outros aspetos 
dependem muito dos interesses dos estudantes, dependem muito do nível de 
língua em que eles se encontram.” 

E4 “Gosto de saber o que é que eles fazem nos tempos livres;  inevitavelmente 
temos de falar dos hábitos das pessoas nesta época festiva. Também, 
quando falamos da alimentação, também invariavelmente, não é, 
inevitavelmente também falamos sobre os hábitos alimentares de cada um 
deles nos países de onde vêm.” 

E5 “Estou a pensar em temas como a educação, a organização social, a 
organização política, hábitos em termos de festas, hábitos dos estudantes, 
hábitos das pessoas, população, etc. e, a partir daí, fazemos um trabalho 
comparativo com aquilo que é a realidade dos estudantes.” 

 

E6 “Há temas que interessam porque são específicos e, se os alunos estão em 
Portugal, é natural que se interessem por questões, não só dos Portugueses 
mas até dos portuenses, por exemplo, se estão a estudar no Porto ou dos 
lisboetas, se estão a estudar em Lisboa.” 

E7 “Introduzir aspetos relacionados com a cultura portuguesa e lusófona, não 
só portuguesa, desde os níveis iniciais; aspetos que eu faço questão de 
trabalhar desde o início são a desmontagem de estereótipos do que são os 
Portugueses mas duma forma muito explícita, portanto, não mostrando 
receio de que outros falem sobre o que são os Portugueses.” 

 

Quadro 62: Síntese dos conteúdos culturais mais trabalhados nas aulas de PLE  
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Novamente o E5 e o E7 sublinham a importância de trabalhar aspetos da baixa cultura 

mas também referem aspetos da alta Cultura como é o caso da "educação, a organização 

social, a organização política" e da " desmontagem de estereótipos do que são os 

Portugueses".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Gráfico 18: Distribuição percentual dos conteúdos culturais em relação à categorização de baixa e alta 
cultura  

 

Estamos plenamente convictas de que a abordagem de conteúdos de ambos os tipos de 

cultura se deve ao nível de ensino em questão, o nível C (avançado), já que a maior 

proficiência de língua permite igualmente um maior aprofundamento dos temas e na 

escolha de temas menos centrada no Eu, como é mais notório nos temas da baixa cultura 

referidos pelos restantes professores.  

O trabalho dos referidos aspetos socioculturais é algo que os professores tentam 

promover com bastante frequência, embora as atividades de caráter cultural possam ser 

condicionadas por constrangimentos de tempo e pela necessidade de cumprir o 

programa estabelecido.   
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 Frequência do trabalho dos aspetos socioculturais 

E1 “Eu costumo fazer com bastante frequência. Às vezes, não tanto quanto 
desejava, por uma questão de cumprir programa, mas costumo fazer 
sempre com alguma frequência, até quando surge um aspeto que o aluno 
comenta, que estranha isto acontecer em Portugal.” 

E2 “Considero que uma boa aula tem o seu início num bom texto. Os textos 
são ou de caráter noticioso atual ou de caráter cultural relativo à cultura 
portuguesa.” 

E3 “é uma preocupação que eu tenho sistematicamente; é algo que eu, de 
modo bastante sistemático, vou fazendo” 

E4 “E aproveito sempre o que estou a dar para os fazer falar sobre o seu país, 
portanto é duma forma muito espontânea e indireta que eles acabam por 
falar dos seus hábitos e da cultura do seu país.” 

E5 “Nós selecionamos o material para as aulas e o produzimos para as aulas, 
selecionamos determinado tipo de temas que consideramos relevantes do 
ponto de vista cultural e social em relação aos portugueses, nós acabamos 
por isto ser uma questão interligada, portanto, os aspetos culturais estão 
sempre presentes da mesma forma que os aspetos linguísticos.” 

E6 “…e também a vertente cultural que está sempre em simbiose com todos 
os textos que procuro escolher, ou seja, há textos que são propícios a 
lecionar, por exemplo, determinado conteúdo gramatical que procuro 
sempre que esteja em articulação com outra mensagem para além de, 
pode ter a ver com a cultura do país onde estou a ensinar, até questões, 
digamos assim, mais transcendentes ou universais que têm a ver com 
todos os povos do mundo.” 

E7 “Então, tento, em todas as aulas, abranger, o máximo possível, as 
diferentes competências.” 

 

Quadro 63: Síntese da frequência do trabalho dos aspetos socioculturais  

 

Apesar dos constrangimentos previamente referidos, alguns professores optam por 

trabalhar o funcionamento da língua a partir dos textos de carácter cultural e outros 

manifestam a sua prioridade no funcionamento linguístico e, em segundo plano, a 

vertente cultural. Vejamos o seguinte quadro:  
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 Trabalho da língua através da cultura ou da cultura através da língua  
E1 “dar a conhecer a cultura portuguesa, muitas vezes por via, estando a dar 

o léxico, articulando com a cultura ou proporcionando um debate com os 
alunos sobre aspetos mais positivos, menos positivos dos seus países em 
confronto com Portugal. (…) é através da língua que eles acedem à 
cultura” 

E2 “Os textos são ou de caráter noticioso atual ou de caráter cultural relativo 
à cultura portuguesa (…) Sim, a partir do texto, tal como tudo o resto. É a 
natureza do texto que nos remete para o estudo gramatical e para os temas 
de redação (questionário e composição), de discussão e interação oral”.  

E3 “Procuro ensinar a língua, que acho fundamental, e procuro ensinar 
também alguns estilos de vida típicos da vida portuguesa, da sociedade 
portuguesa ao nível, por exemplo, de hábitos alimentares, de passatempos 
mais caraterísticos, certos níveis da sociedade, alguma coisa de música, 
pouco cinema, pouquíssimo cinema. De qualquer maneira, o que ensino 
tem uma base que é a língua e depois, digamos, outros aspetos dependem 
muito dos interesses dos estudantes, dependem muito do nível de língua 
em que eles se encontram.” 

E4 “Falar é uma prioridade, falar corretamente. Então eu trabalho muito o 
funcionamento da língua e a estrutura da língua: a frase, o verbo, o 
adjetivo, trabalho muito a frase e o texto. Tenho esta preocupação de que 
eles têm de falar. Como acréscimo, a partir dos textos surgem muitas 
situações em que nós falamos sobre a cultura.” 

E5 “tento, portanto, ensinar a língua e questões que se prendem com aspetos 
culturais, aspetos sociolinguísticos e, portanto, aspetos que sejam 
relevantes, quer da cultura em termos mais estáveis, quer do dia-a-dia dos 
portugueses (…) os aspetos culturais estão sempre presentes da mesma 
forma que os aspetos linguísticos.”  

E6 “há textos que são propícios a lecionar, por exemplo, determinado 
conteúdo gramatical que procuro sempre que esteja em articulação com 
outra mensagem para além de, pode ter a ver com a cultura do país onde 
estou a ensinar” 

E7 “Portanto, a cultura através da língua e a língua através da cultura. 
Depende, acontecem as duas coisas. Portanto, vamos dizer que muitas 
vezes e, mais até no nível avançado, existem discussões, dá-se lugar a 
discussões muito interessantes sobre, vamos dizer que não é bem uma 
análise contrastiva, às vezes, acaba por ser um pouco partilha de 
expressões, idiomatismos, termos, estruturas que naquela língua fazem 
todo o sentido e que noutras línguas não fazem.” 

 

Quadro 64: Síntese do trabalho da cultura através da língua ou da língua através da cultura  

 

Como podemos ver no gráfico representado, o trabalho independente de cultura e língua 

é mais dinamizado pela P1 e P4. À medida que o nível vai aumentando, podemos 
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verificar que os entrevistados E2, E3, E5, E6 e E7 promovem a cultura na língua, ou 

seja, um trabalho dos aspetos culturais simultâneo derivado dos aspetos linguísticos. 

Um trabalho mais comparativo, reflexivo e crítico da língua como cultura é mais notório 

para os E2, E5 e E7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Distribuição dos professores de PLE de acordo com a relação de língua e cultura  

 

 

A comparação da realidade sociocultural portuguesa com as diversas realidades dos 

países de origem dos aprendentes é entendida com uma mais-valia para todos os 

professores entrevistados, na medida em que incute um sentido de grupo aos 

aprendentes mas também um sentimento de individualidade própria, ajuda a 

desenvolver a interação e a expressão oral. Se por um lado um facto mencionado pelo 

E6 é a necessidade de o professor "nem sempre partir sempre da realidade sociocultural 

do país onde eles estão, também às vezes sim, mas não dar a entender que existe alguma 

supremacia", ou seja, evitar continuamente dar primazia à cultura portuguesa como 

modelo e depois contrastar as mundividências dos aprendentes como exemplares de 

realidades "exóticas", por outro lado, o E7 assume a abordagem contrária de partir em 

todos os níveis da cultura portuguesa pelo facto de ser "a minha, é aquela que posso 

falar melhor; segundo, eles estão a fazer cursos em Portugal".  
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 Comparação da realidade sociocultural portuguesa com as 
realidades dos países de origem dos aprendentes  

E1 “Promove a integração dos alunos na aula e desenvolve a 
interação e a expressão oral” 
 

E2 “Como há alunos de diferentes nacionalidades, há sempre 
muito para falar. Todavia, as diferenças culturais em sala de 
aula não me incomodam muito. Como já disse, todos estes 
alunos são muito europeus, no geral, têm formação 
universitária e raramente ficam surpreendidos pelas diferenças 
culturais.”; “Aí é que vemos como a intercultura e o convívio 
entre os povos é maravilhoso porque se pode aproveitar o 
melhor do Outro e há sempre algo a aprender com ele.” 
 

E3 “Uma preocupação minha é justamente dar a oportunidade aos 
alunos de manifestarem os seus pontos de vista e as suas 
experiências com dois objetivos: um é que eles interajam uns 
com os outros e outro é também tentar que cada aluno se sinta 
sujeito na sala de aula e que sinta que nós, o professor e os 
colegas, estamos interessados em saber o que ele pensa, em 
saber o que ele viveu, quais são as suas experiências, etc.” 
 

E4 “E aproveito sempre o que estou a dar para os fazer falar sobre 
o seu país, portanto é duma forma muito espontânea e indireta 
que eles acabam por falar dos seus hábitos e da cultura do seu 
país.” 

E5 “Tipicamente, tento escolher temas que sejam de interesse 
transversal, ou seja, não procuro trabalhar só questões muito 
pontuais da cultura portuguesa, embora, às vezes, faça isso, 
porque acho também que, quando são aspetos que são 
específicos e exclusivos (…) estou a pensar em temas como a 
educação, a organização social, a organização política, hábitos 
em termos de festas, hábitos dos estudantes, hábitos das 
pessoas, população, etc. e, a partir daí, fazemos um trabalho 
comparativo com aquilo que é a realidade dos estudantes.” 
 

E6 “Eu tento implementar ambas as estratégias, nem sempre partir 
sempre da realidade sociocultural do país onde eles estão, 
também às vezes sim, mas não dar a entender que existe 
alguma supremacia, que vamos agora mostrar-vos como é aqui 
também, mas dar abertura suficiente, deixar uma margem de 
manobra para que, à vontade e sem qualquer tipo de 
preconceito, se sintam contentes até de partilhar a cosmovisão 
de cada um. (…) Eventualmente, tentar abrir um leque em que 
as culturas possam dialogar e isto sempre ao serviço da língua 
com o objetivo de melhorar a competência linguística, também 
trabalhar a competência sociocultural mas sou muito 
“democrática”, deixo sempre espaço de manobra.  
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E7 “Parto sempre, mesmo nos níveis mais avançados, da cultura 
portuguesa, só pelo simples facto do que é cultura. Dois 
simples factos: uma é a minha, é aquela que posso falar 
melhor; segundo, eles estão a fazer cursos em Portugal, 
portanto são duas questões óbvias mas, muitas vezes, o 
confronto surge no dia-a-dia, não preciso de preparar uma aula. 
Porquê? Porque há alunos que fizeram voluntariado em África, 
há alunos que aprenderam Português no Brasil, enfim, então no 
dia-a-dia isto sai. Independentemente de sair no dia-a-dia ou 
não, eu promovo atividades em que trago o Português falado 
em outros lugares para o contexto da sala de aula em outros 
espaços lusófonos, nomeadamente através de canções, filmes, 
documentários, textos, poesia, o que quer que seja, também 
depende dos interesses dos alunos e sempre numa perspetiva de 
alargar a realidade, alargar o horizonte cultural dos alunos 
porque muitos alunos são resistentes, mesmo no nível 
avançado, a terem contacto com o Português que não europeu 
porque pensam que isso vai sujar o Português deles. Isso é um 
trabalho também em termos de competência intercultural 
dentro do próprio espaço em que se fala português, não é? Às 
vezes, são muito mais relutantes a ouvir um texto angolano, sei 
lá, uma canção angolana porque pensam: “Ai vou aprender 
coisas erradas.”  
 
“Depende, pode ser o contrário. Por exemplo, esta discussão 
que eu acabei de mencionar, normalmente começa pelos países 
dos alunos, apesar do texto de origem ser um texto português. 
(…) Mas, vamos dizer que funciona mais como mote e depois, 
na sequência disso, vamos para a discussão dos países deles e 
voltamos, no fim, aos Portugueses.” 

 
 

Quadro 65: Síntese da comparação da realidade sociocultural portuguesa com as realidades dos países de 
origem dos aprendentes 

 

 

A comparação da realidade do país alvo com a dos países estrangeiros é geralmente 

feita por via da troca de impressões entre os aprendentes seguida pelo comentário do 

professor em diálogo horizontal mas também se verifica uma introdução por parte do 

professor em diálogo vertical como mote e quebra-gelo desse momento de interação de 

partilha cultural.  
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 Comparação da realidade sociocultural portuguesa com as 
realidades dos países de origem dos aprendentes em diálogo 

horizontal ou vertical 
E1 “Às vezes, são eles próprios que, por vontade deles, 

perguntam-lhes como é no país dos colegas e eu aproveito e 
depois comento ou, às vezes, sou eu própria que peço para eles 
perguntarem aos colegas como é nos países dos outros para 
depois eles divulgarem à turma. Depende muito da ocasião 
mas, normalmente, há sempre um intercâmbio.” 

E2 “Costumo fazer esse tipo de pergunta quando o texto é propício 
a isso. Como há alunos de diferentes nacionalidades, há sempre 
muito para falar. Todavia, as diferenças culturais em sala de 
aula não me incomodam muito. Como já disse, todos estes 
alunos são muito europeus, no geral, têm formação 
universitária e raramente ficam surpreendidos pelas diferenças 
culturais.” 

E3 “É uma preocupação minha é justamente dar a oportunidade 
aos alunos de manifestarem os seus pontos de vista e as suas 
experiências com dois objetivos: um é que eles interajam uns 
com os outros e outro é também tentar que cada aluno se sinta 
sujeito na sala de aula e que sinta que nós, o professor e os 
colegas, estamos interessados em saber o que ele pensa, em 
saber o que ele viveu, quais são as suas experiências, etc.” 
 
“E, de uma maneira geral, os alunos pareceram-me sempre 
muito interessados em conhecer os pontos de vista dos outros, 
em os ouvir, não forçosamente em concordar com eles. Acho 
que, de qualquer forma, quando um aluno é proveniente de 
uma cultura ou de uma língua mais exótica, digamos assim, o 
grau de abertura é menor. Acho que há uma diferença entre 
aqueles alunos, cuja cultura e até cuja língua está mais próxima 
do português e dos portugueses, conhecer e ouvir o que lhes 
aparecem como estranhos, enquanto os alunos que provêm de 
culturas e línguas claramente minoritárias no seio da turma me 
aparecem sempre um pouco mais na defensiva.” 

E4 “É uma mais-valia porque é um aspeto que permite a partilha, a 
partilha cultural, a partilha de experiências porque eles provêm, 
por vezes, de países tão diferentes que nunca visitaram e é 
sempre uma nota curiosa, é sempre uma curiosidade e uma 
mais-valia para a aula. E também o ponto de partida para outras 
discussões, porque a aula não é um espaço rígido e permite 
depois, porque o mais importante é que eles falem 
espontaneamente”.  
 
“Está muito interessado, sim, é até muito interessante que eles 
ouvem os colegas, intervêm, interrogam e concordam ou não 
concordam, fazem perguntas e intervêm bastante e, sobretudo, 
se este colega vem de uma cultura completamente diferente da 
sua.” 
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E5 “em situações como, por exemplo, agora o caso da educação, 
estou agora a dar o meu caso específico, o que acontece é que 
nós falamos um bocadinho da educação em Portugal, como é 
que está organizada e, tipicamente depois, encontramos 
estratégias que permitam aos estudantes falarem um pouco da 
sua realidade e até colocarem entre eles questões, muitas vezes, 
surge um diálogo que é espontâneo, porque eles próprios 
querem saber mais acerca da realidade do Outro, sobretudo 
quando se trata de estudantes que provêm de países mais 
distantes, em termos de organização educativa e isso é só um 
caso mas isso acontece…” 
 

E6 “É importante refletir sobre este ponto geral, cruzando 
perspetivas. (…) Eventualmente, tentar abrir um leque em que 
as culturas possam dialogar e isto sempre ao serviço da 
língua.” 
 

E7 “No nível avançado, existem discussões, dá-se lugar a 
discussões muito interessantes sobre, vamos dizer que não é 
bem uma análise contrastiva, às vezes, acaba por ser um pouco 
partilha de expressões, idiomatismos, termos, estruturas que 
naquela língua fazem todo o sentido e que noutras línguas não 
fazem; e dar margem a que eu possa participar, portanto, a 
discussão também não fica fechada dentro dos elementos do 
grupo. Eu faço questão de que eles também tenham uma 
abertura para discutir sobre Portugal e, se eles não fazem essa 
primeira investida de saber como é, eu acabo por falar sobre 
isso.” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propósito da interação em diálogo horizontal, interrogámos os professores sobre a 

questão de o interesse em querer saber mais sobre a realidade do Outro estar 

correlacionada com a distância cultural, eventualmente linguística e geográfica. Os 

inquiridos número três, quatro, cinco e sete corroboram precisamente que quanto maior 

distância entre culturas existir, consoante os critérios previamente referidos, mais os 

aprendentes têm curiosidade em saber mais. Para o E4, o aprendente “está muito 

interessado, sim, é até muito interessante que eles ouvem os colegas, intervêm, 

interrogam e concordam ou não concordam, fazem perguntas e intervêm bastante e, 

sobretudo, se este colega vem de uma cultura completamente diferente da sua." Apesar 

de o E5 concordar com a opinião do E4, ressalva este último ponto, declarando que  

Quadro 66: Síntese da interação sobre aspetos culturais em diálogo horizontal ou vertical  
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normalmente sim, porque há esse fator, digamos assim, de novidade e, portanto, de 
uma certa curiosidade e, nesse sentido, o facto de termos nas aulas estudantes que 
vêm de proveniências muito diferentes, ajuda. (…) Embora, às vezes, isso seja um 
fator negativo em termos de aprendizagem mas, neste caso, é um fator positivo 
porque eu acho que estimula bastante a curiosidade que eles sentem. 

 

Por outro lado, podemos afirmar que esta euforia pelo "exotismo" rapidamente se 

desvanece quando o aprendente, confrontado com uma realidade díspar da sua, adota 

uma posição defensiva. De acordo com Bennett (1993) no estádio defensivo da escala 

de sensibilidade cultural, quando existe maior exposição à língua e cultura estrangeira, o 

aprendente começa a reconhecer o Outro e as diferenças culturais que daí advêm fruto 

da comparação da sua língua materna com a língua estrangeira, embora frequentemente 

a sua perceção seja revestida de estereótipos e preconceitos do Eu em relação ao Outro. 

É esta posição que o entrevistado cinco confirma ao revelar que  

 

de uma maneira geral, os alunos pareceram-me sempre muito interessados em 
conhecer os pontos de vista dos outros, em os ouvir, não forçosamente em concordar 
com eles. Acho que, de qualquer forma, quando um aluno é proveniente de uma 
cultura ou de uma língua mais exótica, digamos assim, o grau de abertura é menor. 
Acho que há uma diferença entre aqueles alunos, cuja cultura e até cuja língua está 
mais próxima do português e dos portugueses, conhecer e ouvir o que lhes aparecem 
como estranhos, enquanto os alunos que provêm de culturas e línguas claramente 
minoritárias no seio da turma me aparecem sempre um pouco mais na defensiva. (…) 
Quando se verificam estes casos, o grau de abertura, eu penso que é mais uma atitude 
defensiva, digamos assim, porque se sentem de alguma maneira quase numa situação 
de vulnerabilidade face a uma cultura que é diferente da deles. 

 

 

Para rematar este ponto, gostaríamos de terminar com uma afirmação do E7 que 

também partilha da opinião de que os aprendentes passam da euforia pelo exótico para 

uma certa disforia por essas realidades mais afastadas, retornando ao que lhes é mais 

próximo, concluindo precisamente que "acho que vamos do distante ao mais próximo”. 

Passando à próxima questão, acerca dos recursos de que faz uso nas aulas de PLE, A 

maior parte dos professores recorre a novas tecnologias se, como nos diz o E5, 

"entendermos que as novas tecnologias [são], por exemplo, o uso da internet", apesar de 

a definição de novas tecnologias ser muito mais abrangente e dizer respeito a recursos 

tecnológicos que medeiam um processo comunicativo, incluindo, como exemplo, 

computadores e software educativo, sites da internet, tablets e telemóveis usados no «m-
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learning». No entanto, os professores não abdicam das "velhas" tecnologias, procurando 

nas palavras do E3 "variar os materiais e, portanto, (…) utilizar materiais das novas, das 

velhas e das tecnologias que possam existir". Os recursos mais frequentemente referidos 

pelos professores têm um suporte quer visual ou auditivo ou uma combinação de 

ambos.  

 

 

 Recursos usados ao serviço da competência comunicativa 
intercultural 

 

E1 “Sim. Esse é efetivamente um dos recursos mas não é, de todo, o 
mais utilizado, às vezes por uma questão de tempo uso outro 
material mas este ano já tive a oportunidade de o utilizar. Outros 
materiais que tenho utilizado são os vídeos que estão disponíveis 
no Youtube e às vezes também recorro a sites oficiais de cantores 
e algumas músicas portuguesas que retiro também da internet. (…) 
é hábito recorrer às TICs.”  

E2 “Uso muito o papel. Os alunos gostam de ter folhas à frente, um 
objeto físico. (…) Gosto muito do papel. Às vezes uso o 
computador por causa das audições, tenho as colunas, mas gosto 
mais do leitor de CD: é mais rápido e prático. Não uso manual”.  

E3 “Procuro variar os materiais e, portanto, procuro utilizar materiais 
das novas, das velhas e das tecnologias que possam existir mas há, 
normalmente, o recurso a canções que agora tem, com as novas 
tecnologias, a vantagem de se poder trabalhar o karaoke e poder 
usar versões com letra, quer para controlo, quer para tentar que 
eles cantem. Mas as novas tecnologias, sobretudo, permitem, 
penso eu, uma atuação sobre os documentos que os adapte aos 
objetivos que nós pretendemos. Antigamente não era possível, por 
exemplo, atualizar um texto em que estivesse uma data, em que 
estivesse um número, como a taxa de desemprego.” 
 

“De qualquer maneira, recorro muito a textos de jornais, recorro 
pouco a publicidade no nível em que estou a trabalhar atualmente. 
Em níveis mais baixos, recorria mais, embora admita que se possa 
utilizar publicidade de certo tipo, mais elaborada do ponto de vista 
linguístico que não se limite ao slogan e à imagem mas estou só a 
constatar que, neste nível, uso raramente reportagens, uso 
inquéritos, uso, às vezes, infografias, uso, como disse, canções, 
vídeos. Hoje é possível utilizar um vídeo com uma notícia e, neste 
sentido, posso dizer que, de facto, hoje recorro a tecnologias que 
não recorria quando estava em França nos anos oitenta a ensinar 
Português.” 
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E4 “Pode ser um texto, não é, podem ser as imagens também, uma 
fotografia, eles gostam muito das fotografias” 

E5 “Se entendermos que as novas tecnologias, por exemplo, o uso da 
internet, sim (…) e depois trabalhamos normalmente sempre com 
vídeos, ou programas de rádio ou de televisão ou com materiais de 
jornais impressos ou digitais e tentamos diversificar no sentido de 
eles serem capazes de, por exemplo, eles próprios produzirem 
material, usando as novas tecnologias que é uma coisa que eles 
gostam.” 

 

E6 “Periódicos, semanários, canções, registos áudio, novas 
tecnologias. A questão é saber dosear e também colocar os textos 
em diálogo, não é, se calhar um texto literário pode entrar em 
diálogo com uma pesquisa na internet sobre um autor.” 

E7 “Também, muitas vezes, levo para a aula textos ou vídeos ou 
músicas que têm aspetos, à superfície, vamos dizer ou na sua 
essência, mais relacionados com a cultura mas que me permitem 
trabalhar aspetos de língua.” 
 

“Eu costumo usar as novas tecnologias ao serviço de todas as áreas 
que trabalho, vamos dizer assim. Por novas tecnologias, vamos 
entender a projeção em Powerpoint ou vídeos ou fazer exercícios, 
por exemplo, em Hotpotatoes e disponibilizar os alunos quer no 
Google ou simplesmente através do envio do email ou fazer 
solicitar os alunos que pesquisem em diferentes recursos na 
Internet alguma coisa para depois apresentar na aula ou de 
converter no mundo de trabalho.” 

 

 

Quadro 67: Síntese dos recursos usados no desenvolvimento da competência comunicativa intercultural  

 
 

A questão dos materiais autênticos gere algumas diferenças em relação à sua utilização, 

especialmente no que diz respeito ao nível lecionado pelo respetivo professor. Nos 

níveis mais elementares lecionados pelos E1e E4, o uso de material autêntico não é 

generalizado, ao invés dos restantes professores, como se pode ver no seguinte 

esquema.  
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Gráfico 20: Distribuição da utilização do material autêntico e fabricado pelos professores inquiridos  

 

Em função do gráfico 20, podemos constatar que uma maior percentagem de 

professores faz uso de material autêntico. Isso pode justificar-se pela menor existência 

de materiais para níveis de língua mais avançados, segundo nos conta o E7, referindo 

que "sobretudo nos níveis, vamos dizer, mais avançados, acho que é uma exigência 

porque não há manuais. Para o nível C, não há materiais preparados, vamos dizer, 

materiais didáticos.” 

Por outro lado, a profusa variedade de materiais disponíveis no mercado para os níveis 

mais elementares seduz o professor para a sua adoção, o que advém do facto de o 

programa para o nível A, especialmente o A1.1 e o A1.2, ser mais rígido e haver 

materiais especificamente preparados para o trabalho dos conteúdos programáticos. 

Como nos diz o E5 a este propósito, a utilização recorrente que faz dos materiais 

autênticos é condicionada pelos níveis em que leciona:  

 

[Utilizo materiais autêntico] sempre, mas é assim, sempre porque estou a falar neste 
contexto daquele nível que tenho lecionado mais recentemente (B e C). Para os 
níveis iniciais é preciso fazer uma seleção muito mais apertada dos materiais 
autênticos que se podem trabalhar. Eu penso que certos materiais são passíveis de ser 
trabalhados em aula mas nos níveis iniciais não podemos selecionar um texto da 
revista Visão ou de uma revista qualquer para trabalhar. Portanto, é preciso ter muito 
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mais em atenção esses aspetos que são a proficiência linguística. Eu acho que a 
proficiência linguística acaba por definir, de alguma forma, a possibilidade de 
seleção dos recursos. No nível C, isso já não acontece. (…) Porque, digamos que 
trabalhar documentos autênticos é quase obrigatório, até, porque os estudantes não se 
sentiriam bem se os materiais fossem forjados. Eles leem romances, eles veem 
televisão, ouvem rádio e, mais uma vez, o nível condiciona bastante a seleção dos 
materiais. 
 

 

 

 A desconstrução de estereótipos visa a transformação de atitudes etnocêntricas em 

posições etnorelativistas. A análise de conteúdo acerca deste tópico por parte das 

representações dos professores revela-nos um processo de desmontagem do estereótipo 

(figura 72).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 72: O processo de desmontagem de estereótipos de acordo com as representações dos professores 
de PLE  
 
 
 
Como primeira etapa, a desmontagem de estereótipos depende de atitudes prévias 

abertas que, como refere o E1, "parte de uma predisposição do aluno para conhecer o 

Outro." A seguir, o aprendente deve colocar-se na perspetiva do Outro para conhecer o 
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ponto de vista. Dá-se a desmistificação do estereótipo quando o aprendente sente 

empatia por essa realidade. No caso inverso, o aprendente pode entrar em desacordo ou 

conflito ao não sentir empatia por essa realidade. Em ambos os casos, a última etapa 

prende-se com a reprodução da desmontagem do estereótipo em causa ou, por outro 

lado, a manutenção ou inclusivamente reforço desse estereótipo em outros contextos.  
 

 

 Desconstrução de estereótipos   
 

E1 “é através da língua que eles acedem à cultura mas, não é só isso, parte de 
uma predisposição do aluno para conhecer o Outro, portanto, a partir 
desse momento é possível ensinar, desenvolver a competência desse 
ponto de vista, desde o A1 até ao C. Eu faço num nível mais inicial, como 
já o fiz no estágio no nível C e também incidi na vertente cultural nesse 
nível, aí através da B.D, que era o meu material de estudo. Nessa altura, 
estávamos no Mundial de 2010 e falei do adepto de futebol português, do 
estereótipo.” 

E2 “Como há alunos de diferentes nacionalidades, há sempre muito para 
falar. Todavia, as diferenças culturais em sala de aula não me incomodam 
muito. Como já disse, todos estes alunos são muito europeus, no geral, 
têm formação universitária e raramente ficam surpreendidos pelas 
diferenças culturais. (…) também tenho também observado que, em vez 
de conflito, surge admiração: “Ah, isso é muito interessante”, “Que pena 
não haver isso no meu país!”, “Ah, isso é uma boa coisa para aplicar em 
Portugal”. Aí é que vemos como a intercultura e o convívio entre os 
povos é maravilhoso porque se pode aproveitar o melhor do Outro e há 
sempre algo a aprender com ele.” 

E3 “Num texto escrito por uma espanhola que diz que teve a oportunidade de 
saber muitas coisas sobre o seu país, que antes desconhecia, que aqui 
encontrou espanhóis muito diferentes e de regiões distantes da sua. 
Evidentemente que há certos estereótipos que são os próprios estudantes 
que se encarregam de desfazer.” 
 

“Tudo isso, normalmente, os próprios estudantes, na sua interação, 
acabam por perceber mas é algo que eu, de modo bastante sistemático, 
vou fazendo não do ponto de vista: agora vamos saber o que é um francês, 
agora vamos saber o que é um alemão mas, a partir dos casos concretos 
que existem na turma, procuro desmistificar esta ideia de que os franceses 
são assim, os alemães, os italianos são assado.” 

E4 “Eu acho que é muito importante esta partilha porque também 
aproximam-se das pessoas que vivem estas experiências muitas vezes 
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difíceis como é viver no Irão e, muitas vezes, são intolerantes porque 
desconhecem a realidade e quando alguém fala na primeira pessoa destas 
experiências, eles nos colegas reconhecem de quem gostam, por isso, até 
se sentem mais tolerantes com a situação. (…) Portanto, eu acho que estas 
discussões promovem a tolerância e a compreensão entre culturas 
diferentes, tenho a certeza absoluta.  
 

E5 “Normalmente depende do ano, já tem havido anos em que começamos 
um bocadinho por aí, porque isso permite-nos fazer uma certa 
comparação com a imagem que eles têm dos portugueses. É uma imagem, 
ainda assim, muito básica porque acabaram de chegar. Há outros que já 
têm uma imagem mais definida por já viverem cá há mais tempo e, às 
vezes, começamos por aí porque isso permite fazer um trabalho com a 
língua muito interessante. Normalmente, eles gostam porque é uma forma 
de quebrar o gelo, para começarem a conhecer-se. (…) E o estereótipo 
permite uma coisa interessante que é a desmontagem de próprio 
estereótipo através de caricaturas ou de uma imagem pré-definida que eles 
têm da imagem do Outro.  

E6 “E depois há aquelas questões particulares, típicas e que fazem até parte 
de alguns estereótipos como, por exemplo: os Portugueses e os latinos 
falam muito com as mãos, falam alto, são pessoas de chamado sangue 
mais quente, não é, também é importante trabalhar isso.” 

E7 “Aspetos que eu faço questão de trabalhar desde o início são a 
desmontagem de estereótipos do que são os Portugueses mas duma forma 
muito explícita, portanto, não mostrando receio de que outros falem sobre 
o que são os Portugueses.” 
 

“Em termos de interesse e em termos de desmontagem de preconceitos de 
estereótipos e mitos. Portanto, aposto muito na questão da 
desmistificação. (…) a desmistificação tem de começar no seio do próprio 
aluno.” 

“No fundo, não é que os alunos se sintam mal, de forma alguma, é, no 
fundo, dar oportunidade a que eles possam, tudo bem, não vamos desfazer 
aqui preconceitos de nações mas, pelo menos, se desfizerem o preconceito 
em dois ou três indivíduos, eles podem reproduzir isso em outros 
contextos.” 

 

Quadro 68: Síntese das representações dos professores sobre o processo de desmontagem de estereótipos  
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Apesar de não haver um momento adequado para trabalhar a desmontagem de 

estereótipos na sala de aula, o E5 refere que um momento oportuno é o início de um 

curso para precisamente usar a desmistificação como atividade para quebrar o gelo e dar 

a conhecer os indivíduos ao grupo mas, acima de tudo, usar os pontos de vista de 

aprendentes recém-chegados ao país estrangeiro ainda com poucas influências da sua 

vivência em contexto de imersão. Segundo o mesmo inquirido, no final do mesmo 

curso, o professor pode retomar a mesma linha de trabalho e comparar eventuais 

mudanças no pensamento e nas atitudes dos aprendentes.  

Relativamente à ocorrência de incidentes culturais críticos nas aulas de PLE, como nos 

é dito pelo E7, “Enfim, conflitos e mal-entendidos, eu acho que é aquilo que, à partida, 

nós podemos esperar duma aula que tem gente de tanta diversidade cultural.” 

Os conflitos acusaram mais ocorrências nas aulas de PLE, de acordo com os professores 

inquiridos, do que os mal-entendidos, como se pode ver no gráfico 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Gráfico 21: Distribuição da ocorrência de conflitos vs. mal-entendidos por parte dos professores 

inquiridos  

 

 
 

 

Todos os professores referem a existência um incidente cultural, embora não 

necessariamente crítico. O E1 e o E6 referem-se a momentos cómicos derivados da 

existência de falsos amigos entre o Português e as línguas maternas dos aprendentes, a 
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título de exemplo. Os restantes professores explicitam casos verídicos de conflitos que 

ocorreram nas suas aulas. Podemos agrupar o tipo de conflitos mencionados nas 

seguintes categorias:  

- constrangimento em falar sobre a vida privada do aprendente, interpretada como 

invasão de privacidade do aprendente (E2) 

- temas tabu potencialmente geradores de discórdia entre as representações dos 

aprendentes (E3);  

- interferência com hábitos pré-estabelecidos do aprendente; desautorização crítica da 

aula planificada pelo professor (E4); 

- comentário ofensivo (E5); 
 

 Situações de interação intercultural conducentes a:  

 MAL-ENTENDIDOS CONFLITOS 

E1 “O único episódio de que me 
recordo e acontece frequentemente 
sempre que tenho alunos polacos na 
turma é, aquando da descrição 
física, aparece a palavra “ruiva” ou 
então quando há um personagem 
num texto chamado “Rui”. 
Desencadeia-se uma série de 
gargalhadas por parte desses alunos 
e eu vim a descobrir com o tempo 
que isso era oriundo do facto de a 
palavra ser considerada menos 
própria na língua deles.” 

 

E2  “Já notei mais do que uma vez a 
seguinte situação, que também já se 
passou nas orais dos exames do 
CAPLE: querendo pôr os alunos a 
falar, muitas vezes peço opiniões 
pessoais sobre os mais variados temas. 
Já aconteceu alunos de Leste da 
Europa pensarem que eu pretendia 
saber algo da vida deles. É por isso 
que, algumas vezes, advirto: «Eu não 
quero saber nada da vossa vida, só 
quero que falem português. Podem até 
inventar o discurso».” 
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E3  “O papel da mulher na sociedade, do 
lugar que a mulher deve ocupar na 
sociedade e, sobretudo, a questão da 
igualdade de géneros.” 

E4  1. “A intenção dela não foi ofendê-la, 
sentou-se apenas num lugar que estava 
livre mas eu não compreendi se isto é 
algo cultural ou se não é. (…) Achei 
um pouco estranho, porque limpava a 
mesa todos os dias e aqui houve um 
conflito.  
 

2. «Eu não estou aqui para falar de 
política, eu estou aqui para aprender 
gramática. Vamos deixar esta aula de 
História e passar à gramática.» 
 

 

“Dependendo da origem do aluno, não 
estão muito à vontade, não estão 
habituados a aulas estruturadas e a 
aulas com uma vertente comunicativa, 
não estão muito habituados e então 
estranham e têm a sensação de que não 
estão a aprender muito.” 

E5  “Houve uma situação em que o rapaz 
catalão produziu uma afirmação pouco 
simpática para com os bascos. A 
rapariga corou e não reagiu mas o 
namorado que era o espanhol, reagiu 
um bocado e tal…” 

E6 “Pelo contrário, às vezes, até quando há questões mais polémicas, o que se 
tem gerado é, às vezes, apontamentos humorísticos mas nada de mal-
entendido ou algo que possa ser entendido como má educação ou 
desrespeito. Não, algum apontamento…Quando as situações são mais 
polémicas, às vezes, uma piada, etc. mas nunca tive uma situação 
embaraçosa, bem pelo contrário, os alunos até gostam muito quando nós 
inserimos esses tópicos relativos à cultura e relativos à forma de ser de cada 
um, acho que adoram e é um momento sempre muito vivo na aula, um 
momento até de alguma descontração. Nunca tive mas acredito que possa 
existir. É claro que o professor tem um papel fundamental.”  

E7 “Enfim, conflitos e mal-entendidos, eu acho que é aquilo que, à partida, nós 
podemos esperar duma aula que tem gente de tanta diversidade cultural.” 

 

Quadro 69: Síntese da ocorrência de incidentes culturais críticos 

 
 338 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

O papel desempenhado pelo professor na resolução de mal-entendidos ou conflitos gera 

consenso por parte dos inquiridos na questão de não empolar os incidentes críticos. O 

professor deve começar por "ser verdadeiro, não manipular nem adaptar a realidade 

(aquilo que os alunos poderão desejar) mas evitar ser ofensivo" (E3). Mesmo 

obedecendo a estes requisitos, no caso da ocorrência de situações críticas cultural, 

segundo o mesmo professor, "não é sensato nem ignorá-las nem abafá-las nem estimulá-

las no sentido de suscitar divisões, agressões ou outro tipo de interações menos 

positivas".  

Os incidentes culturais críticos relatados pelo E4 referem-se a conflitos entre 

aprendentes mas também entre um aprendente e o próprio professor. No primeiro caso, 

este atuou como mediador no sentido de acalmar as duas partes e de esclarecer a colega 

ofendida de que não teve culpa no incidente. No segundo caso, o E4 sentiu necessidade 

de exercer a sua autoridade derivada do facto de um aprendente dar mais importância ao 

trabalho de funcionamento da língua em relação ao trabalho da componente cultural, 

facto que levou à necessidade de explicação por parte da professora de que "viver num 

país não é só aprender a sua língua mas também aprender a sua cultura, a sua história". 

O incidente foi sanado com um pedido de desculpa por parte da aluna implicada. O 

exercício da autoridade pela figura do professor é também referido pelo E6 quando se 

refere que  

 

o professor é um mediador mas não é um mediador, vamos lá ver se eu me faço 
entender, não é aquele mediador que vai para todos os lados, é um mediador que tem 
autoridade, não é? Não autoridade para impor o seu ponto de vista mas para saber 
gerir conflitos, saber dar espaço a todos e saber, desde o início, apresentar as regras 
da sala de aula. (…)“O professor na sala de aula é a autoridade, digamos assim, e 
deve saber estabelecer as regras de conduta dentro da sala de aula e isso levará a que, 
por exemplo, cada pessoa tenha o direito a exprimir-se livremente, pode concordar 
ou discordar do colega ou até discordar do professor, desde que o faça 
adequadamente, no registo adequado, com boa educação, porque não? Não se 
pretende veicular ou impor um ponto de vista mas sim salvaguardar sempre todos os 
pontos de vista, acho que isso é um dever do professor, ainda que seja de uma única 
pessoa. 

 

Fica bem patente que o papel do professor deve passar pela salvaguarda dos pontos de 

vista dos aprendentes, o que não implica concordar necessariamente com eles.  
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O E5 relata um incidente cultural crítico ocorrido entre alunos em que foi necessária a 

sua intervenção da forma mais neutral e pacífica para não tomar partidos. No contexto 

de uma situação melindrosa, a referida professora "questiona o que se faz numa situação 

destas, não é, para salvar a face" quer de um partido, quer de outro.  

O E7 também refere que o papel do professor neste tipo de situação é de mediar as 

partes conflitantes em termos da prestação de esclarecimentos, minimizando o 

incidente. No entanto, a referida professora alude ao facto de entrarem mais variáveis 

em jogo, na medida em que  

 

o fundo do problema foi, mais do que a nacionalidade e a cultura, a personalidade 
dos indivíduos (…) e idiossincrasias, enfim, aí eu tenho a certeza que nenhuma das 
intervenientes, enfim, conseguiu ultrapassar, da forma que eu queria, o problema mas 
também tenho a certeza de que isso aconteceu por problemas de caráter, ou seja, 
fatores de caráter, não são problemas, as pessoas são como são. 

 

Gerando consenso para todos os professores, podemos considerar que a função 

fundamental do professor na resolução de incidentes culturais críticos é, nas palavras do 

E2, "de procurar que cada um dos lados entenda o ponto de vista do Outro.” 

 

 Papel do professor na resolução de mal-entendidos ou conflitos  

E1 “Eu considero que não devo, neste caso concreto, optar por uma estratégia, 
porque acho que é interessante até haver esta discussão porque eu consigo 
aceitar que os alunos se riam, desde que moderadamente na aula, portanto até 
a aula flui melhor com alguns momentos de comicidade. Acho que não tenho 
de ter uma estratégia própria para combater isso. Não considero que isso 
desvirtue a aula.” 

 

E2 “No entanto, não se está livre da ocorrência de uma situação de conflito. Se 
ocorrer, o que é natural, não há julgamento desse facto, mas simplesmente a 
sua apresentação como um facto histórico e como um aspeto cultural de um 
povo. Mas nunca faço um julgamento.” 
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E3 “tentar que cada aluno se sinta sujeito na sala de aula e que sinta que nós, o 
professor e os colegas, estamos interessados em saber o que ele pensa, em 
saber o que ele viveu, quais são as suas experiências, etc. Esse aspeto é 
importante, é uma preocupação que eu tenho sistematicamente. (…) eu acho 
que a melhor política é ser verdadeiro, não manipular nem adaptar a 
realidade (aquilo que os alunos poderão desejar) mas evitar ser ofensivo. Eu 
procuro evitar situações de confronto mas, quando elas surgem, surgiram 
pouquíssimas vezes, mas quando surgem, acho que não é sensato nem 
ignorá-las nem abafá-las nem estimulá-las no sentido de suscitar divisões, 
agressões ou outro tipo de interações menos positivas. Trata-se, já terá 
acontecido uma ou outra vez, de procurar que cada um dos lados entenda o 
ponto de vista do Outro.” 

E4 1. “eu tentei acalmá-la e explicar-lhe que a colega não teve qualquer intenção 
de ofendê-la”.  
2. “Aqui, quem decide quando se passa da aula de História para a gramática, 
sou eu.” Tive também que exercer a minha autoridade e dizer que viver num 
país não é só aprender a sua língua mas também aprender a sua cultura, a sua 
história. Enfim, não gostei da atitude com que ela me respondeu. No fim da 
aula, ela veio-me pedir desculpa mas, de qualquer maneira, houve aqui 
alguém que não estava muito interessado em partilhar a sua experiência, 
provavelmente traumatizados.” 

E5 “E eu intervim, de uma forma muito neutra e muito pacífica para pôr o ponto 
na situação. Lembro-me que, no fim da aula, depois falei com o catalão que 
me explicou que o que ele tinha dito não tinha, provavelmente, o mesmo 
sentido que tinha em português, portanto o adjetivo que ele tinha utilizado e, 
portanto, de qualquer forma, o que ficou assim na turma foi um certo mal-
estar e ele pediu desculpa e tal, disse que não queria ofender e as coisas 
sanaram mas lembro-me que foi assim uma situação para o professor, que 
era eu, um bocadinho delicada e questiona o que se faz numa situação destas, 
não é, para salvar a face, quer da basca, quer do catalão. A ideia não era 
colocá-lo numa posição desconfortável, muito desagradável, de ele ser o 
mauzinho, mas foi preciso intervir.” 

E6 “O professor na sala de aula é a autoridade, digamos assim, e deve saber 
estabelecer as regras de conduta dentro da sala de aula e isso levará a que, 
por exemplo, cada pessoa tenha o direito a exprimir-se livremente, pode 
concordar ou discordar do colega ou até discordar do professor, desde que o 
faça adequadamente, no registo adequado, com boa educação, porque não? 
Não se pretende veicular ou impor um ponto de vista mas sim salvaguardar 
sempre todos os pontos de vista, acho que isso é um dever do professor, 
ainda que seja de uma única pessoa. Imaginemos que há trinta alunos, vinte e 
nove pensam de uma forma e um pensa doutra. Aquele que pensa doutra, 
tem tanto direito a exprimir-se como os outros vinte e nove e, portanto, o 
professor, sendo a autoridade, tem que zelar para que a aula seja um espaço 
de convívio salutar, em que ninguém seja atropelado, em que toda a gente 
tenha o direito a exprimir-se e exprimir-se na língua que está a aprender.” 
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“A interculturalidade é importantíssima mas a aula não é uma aula de 
cidadania, é uma aula de PLE. O objetivo máximo é ensinar Português. 
Agora claro que, ao ensinar Português, também ensinamos cultura 
portuguesa e forma de ser portuguesa. O professor é um mediador mas não é 
um mediador, vamos lá ver se eu me faço entender, não é aquele mediador 
que vai para todos os lados, é um mediador que tem autoridade, não é? Não 
autoridade para impor o seu ponto de vista mas para saber gerir conflitos, 
saber dar espaço a todos e saber, desde o início, apresentar as regras da sala 
de aula. Acho que isso é fundamental.” 
 

E7 “Se eu mostrar uma postura aberta face aos meus concidadãos, vamos dizer, 
eles vão ter mais à-vontade para falar sobre isso. (…) E depois também se 
vão sentir mais à-vontade quando eu pedir para falarem das suas próprias 
culturas e das culturas dos colegas” 

 
“Isso mostra, por um lado, aquilo que eu já disse, que estou à vontade para 
que eles falem mal, vamos dizer, porque eles, às vezes, têm medo de falar 
mal ou de dizer coisas que não são tão positivas e bem porque também há 
coisas que eles dizem: “Não mas o cronista diz isto mas é muito negativo, eu 
nunca vi isto em Portugal, etc. e depois, a partir dali, eu dando, vamos dizer, 
o flanco, eles sentem-se mais confiantes para dar o flanco aos colegas.” 
 

“Já tive algumas situações em que tive de lidar com alguns conflitos, uns 
mais graves do que outros, não sei se os consegui resolver de forma a que as 
pessoas se entendessem mutuamente mas tentei fazer com que esse conflito 
fosse por mim explicitado, explicado, não é, o que é que está a acontecer 
para as pessoas intervenientes e tentar diluir o problema face ao grupo.” 
 

“O fundo do problema foi, mais do que a nacionalidade e a cultura, a 
personalidade dos indivíduos (…) e idiossincrasias, enfim, aí eu tenho a 
certeza que nenhuma das intervenientes, enfim, conseguiu ultrapassar, da 
forma que eu queria, o problema mas também tenho a certeza de que isso 
aconteceu por problemas de caráter, ou seja, fatores de caráter, não são 
problemas, as pessoas são como são.” 

 
 

Quadro 70: Síntese dos papéis desempenhados pelo professor na resolução de mal-entendidos e conflitos  

 

Após a reflexão sobre a importância do papel desempenhado pelo professor em 

incidentes culturais críticos, cabe-nos analisar, por um lado, a utilização de estratégias 
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preventivas dos referidos incidentes ou, por outro lado, o recurso de estratégias de 

remediação no caso de ocorrência de mal-entendidos ou conflitos ou, inclusivamente, a 

inexistência de estratégias para a prossecução desses objetivos. Esta última situação 

relaciona-se com o que é referido pelo E1, declarando que  

 

eu considero que não devo, neste caso concreto, optar por uma estratégia, porque 
acho que é interessante até haver esta discussão porque eu consigo aceitar que os 
alunos se riam, desde que moderadamente na aula, portanto até a aula flui melhor 
com alguns momentos de comicidade. Acho que não tenho de ter uma estratégia 
própria para combater isso. Não considero que isso desvirtue a aula. 

 

Neste caso concreto, o incidente cultural crítico é perspetivado como uma situação 

propiciadora de interação, quer em diálogo horizontal ou vertical. Os restantes 

professores acusam um certo cuidado na escolha de temas ou materiais, já que "esses 

aspetos, digamos assim, levam-me a ter um pouco de cautela com as generalizações. Eu 

procuro ser sensato e sei, pela experiência que tenho, que há alguns temas que são 

problemáticos do que outros" (E3). A cautela é também referida pelo E6, não apenas no 

que se refere à escolha dos temas e materiais mas também no diagnóstico do perfil do 

aprendente, ou seja,  

 

tenho alguma cautela e sensibilidade ao estudar o perfil de cada aluno. Estudar o 
perfil não significa só ver a nacionalidade dele. Digamos que, quando conheço bem a 
turma e sei que tipo de perfis sociocognitivos ou até afetivos que eles têm (…) Em 
geral, tenho sempre cuidado em analisar que tipo de pessoas, que tipo de 
sensibilidade das pessoas para não ferir suscetibilidades e para tentar, digamos assim, 
que a aula não seja um campo de batalha mas sim um espaço de diálogo. 

 
 
 
O diagnóstico prévio do perfil do aprendente mas também da dinâmica do grupo de 

trabalho é um aspeto referido pelo E7, declarando que  

 

eu aposto em falar abertamente das coisas para não enquistar, vamos dizer, correndo 
sempre o risco de que possa correr mal. Mas é um risco controlado porque, à partida, 
não será numa primeira aula que vou fazer esta atividade. Conheço os alunos e 
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também, vamos dizer, que sei que turmas posso levar mais além… Há sempre o 
cuidado de não ferir suscetibilidades mas isso não faz com que eu me iniba de usar as 
estratégias que eu considero adequadas para expiar, vamos dizer, os preconceitos. 

 
 

 
Estes aspetos referidos pelos entrevistados número três, seis e sete indiciam a utilização 

de estratégias preventivas, corroborado pelo E2, ao declarar que  

 

não costumo introduzir textos que preveja que podem ser polémicos ou gerar mal-
estar (p. e., sobre política, religião), já que há na sala de aula alunos de diferentes 
culturas e crenças. No entanto, não se está livre da ocorrência de uma situação de 
conflito.(…) Por isso é que os aspetos culturais raramente têm gerado polémica e 
ninguém tem de ficar ofendido, porque não há um julgamento, há apenas uma 
exposição de uma frase ou de um texto com o devido respeito pelo conteúdo. 

  

Por outro lado, depreendemos da análise de conteúdo que a utilização de estratégias de 

remediação é menos frequente do que a de estratégias de prevenção, sendo mencionada 

pelos E4 e E5. Para o E4, o advertimento prévio junto dos aprendentes de que a 

característica inquisitória do professor é apenas um mote para que seja desenvolvida a 

competência comunicativa dos mesmos pode ser considerada uma estratégia de 

remediação para superar o sentimento de invasão de privacidade sentido por alguns 

aprendentes. O E5 destaca a imprevisibilidade da reação dos aprendentes no trabalho 

deste tipo de aspetos e, no caso de uma reação negativa,  

 

eu penso que isso é construtivo e, no limite, o professor tem sempre que ser capaz de 
reorientar um tipo de resolução que esteja a ser negativo e, portanto, tem sempre que, 
efetivamente, tornar aquilo construtivo e se, houver uma situação limite, digamos, de 
crise interpessoal naquele momento, tem que saber lidar com a situação, mediar de 
uma forma natural sem tomar partido e sem aumentar demasiado o problema: 
estabelecer quais são os pontos limite em termos de convivência. 

 

 

 

 Utilização de estratégias de prevenção ou de remediação das situações 
de interação intercultural  

E1 “Eu considero que não devo, neste caso concreto, optar por uma estratégia, 
porque acho que é interessante até haver esta discussão porque eu consigo 
aceitar que os alunos se riam, desde que moderadamente na aula, portanto até 
a aula flui melhor com alguns momentos de comicidade. Acho que não tenho 
de ter uma estratégia própria para combater isso. Não considero que isso 
desvirtue a aula.” 
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E2 “Não costumo introduzir textos que preveja que podem ser polémicos ou 
gerar mal-estar (p. e., sobre política, religião), já que há na sala de aula 
alunos de diferentes culturas e crenças. No entanto, não se está livre da 
ocorrência de uma situação de conflito. Se ocorrer, o que é natural, não há 
julgamento desse facto, mas simplesmente a sua apresentação como um facto 
histórico e como um aspeto cultural de um povo. Mas nunca faço um 
julgamento. Também pode haver comentários pessoais, mas isso é do foro 
pessoal, e quanto às opiniões que podem ser tecidas, cada aluno tem as suas; 
e as opiniões nem são boas nem más, verdadeiras ou falsas, são antes as de 
cada um. Por isso é que os aspetos culturais raramente têm gerado polémica 
e ninguém tem de ficar ofendido, porque não há um julgamento, há apenas 
uma exposição de uma frase ou de um texto com o devido respeito pelo 
conteúdo.” 

E3 “Esses aspetos, digamos assim, levam-me a ter um pouco de cautela com as 
generalizações. Eu procuro ser sensato e sei, pela experiência que tenho, que 
há alguns temas que são problemáticos do que outros. O tema da mulher, do 
lugar da mulher na sociedade e o papel da mulher no contexto da vida 
portuguesa é um tema particularmente sensível e eu acho que a melhor 
política é ser verdadeiro, não manipular nem adaptar a realidade (aquilo que 
os alunos poderão desejar) mas evitar ser ofensivo. Eu procuro evitar 
situações de confronto mas, quando elas surgem, surgiram pouquíssimas 
vezes, mas quando surgem, acho que não é sensato nem ignorá-las nem 
abafá-las nem estimulá-las no sentido de suscitar divisões, agressões ou 
outro tipo de interações menos positivas. Trata-se, já terá acontecido uma ou 
outra vez, de procurar que cada um dos lados entenda o ponto de vista do 
Outro.” 
 
“Mas há, de facto, sobretudo, esse papel, para mim, do professor de ajudar ao 
esclarecimento dos pontos de vista, não de decidir quem tem razão”.  

E4 “Mas eu também digo muitas vezes: a minha curiosidade não é pessoal, é 
profissional. Contem-me mentiras, a verdade não é importante. Realmente, o 
professor é um curioso, não é? Está sempre a fazer perguntas e eu até faço 
perguntas indiscretas intencionalmente para os provocar mas eu não quero a 
verdade, apenas quero que falem.” 

E5 “Quando se trabalha a questão dos estereótipos, há sempre esse risco, não 
sabemos como é que os alunos vão reagir, não é? Há alunos que reagem 
muito bem e, mesmo quando há uma certa crítica ou uma certa caricatura, 
reagem muito bem, há outros que reagem mal. Eu penso que isso é 
construtivo e, no limite, o professor tem sempre que ser capaz de reorientar 
um tipo de resolução que esteja a ser negativo e, portanto, tem sempre que, 
efetivamente, tornar aquilo construtivo e se, houver uma situação limite, 
digamos, de crise interpessoal naquele momento, tem que saber lidar com a 
situação, mediar de uma forma natural sem tomar partido e sem aumentar 
demasiado o problema: estabelecer quais são os pontos limite em termos de 
convivência.” 
 
 

“Eu acho que uma forma importante é fazer com que o estudante conheça 
verdadeiramente para lá daquilo que é assim, como eu costumo dizer…mas 
os estereótipos valem o que valem e, muitas vezes, nós discutimos o valor, 
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na sequência do tratamento, eu dou-lhes duas ou três frases que, às vezes, até 
são contraditórias sobre o valor do estereótipo e vamos discutir até que 
ponto, aquilo que é válido ou não. E, tipicamente, depois de uma discussão 
ou de um debate ou, digamos assim, de uma reflexão até em grupo, eles 
chegam à conclusão, até se riem no fim, que realmente não podemos centrar-
nos naquela ideia pré-concebida e porque, realmente, o estereótipo não é só, 
não é necessariamente válido e é preciso conhecer as pessoas e não sei 
quantos. Tipicamente, o que eu acho que é importante é levá-los a chegar a 
essa conclusão por eles e ou, quando é preciso intervir, tentar sempre ser o 
mais diplomático possível mas depois também trabalhar o estereótipo para lá 
daquela ideia que é muito aquela ideia básica: os espanhóis são assim, os 
italianos são não sei quê, portanto fazê-los ver para além disso e 
normalmente é uma coisa que eu acho que eles gostam porque envolve 
reflexão, envolve até eles terem que procurar, envolve os próprios nativos 
dizerem que se reveem naquela imagem ou não, porquê e pronto.” 
 
 

“Portanto, eles tinham que dizer: os alemães são…não sei quantos e depois, a 
partir daí, discutir. Só trabalhámos as nacionalidades que estavam na aula e o 
alemão podia dizer que sim ou não, porquê e os outros. E lembro-me que 
eles criaram frases de definição daquilo que consideravam ser o Outro na 
maior parte das vezes porque também o texto que trabalhámos antes era 
humorístico e aquilo redundou, eu acho, que, ao contrário de ser um 
afastamento, essa vivência da diferença, redundou numa aproximação a um 
deles. Eu acho que eles, depois, estavam divertidíssimos, porque eu acho que 
o humor é uma ótima estratégia para lidar com as situações desta natureza.” 
 

E6  
“Tenho alguma cautela e sensibilidade ao estudar o perfil de cada aluno. 
Estudar o perfil não significa só ver a nacionalidade dele. Digamos que, 
quando conheço bem a turma e sei que tipo de perfis sociocognitivos ou até 
afetivos que eles têm (…) Em geral, tenho sempre cuidado em analisar que 
tipo de pessoas, que tipo de sensibilidade das pessoas para não ferir 
suscetibilidades e para tentar, digamos assim, que a aula não seja um campo 
de batalha mas sim um espaço de diálogo.”  
 

E7  
“Eu aposto em falar abertamente das coisas para não enquistar, vamos dizer, 
correndo sempre o risco de que possa correr mal. Mas é um risco controlado 
porque, à partida, não será numa primeira aula que vou fazer esta atividade. 
Conheço os alunos e também, vamos dizer, que sei que turmas posso levar 
mais além… Há sempre o cuidado de não ferir suscetibilidades mas isso não 
faz com que eu me iniba de usar as estratégias que eu considero adequadas 
para expiar, vamos dizer, os preconceitos.” 
 

 

Quadro 71: Síntese da utilização das estratégias de prevenção e remediação de incidentes culturais 
críticos 
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Compete-nos ainda avaliar se as representações dos professores acerca da pedagogia 

intercultural que promovem nas suas aulas está de alguma forma relacionada com o 

nível que se encontram a lecionar.  

A maioria das representações dos professores relativamente a esta questão indica que o 

nível de aprendizagem é um fator interveniente no desenvolvimento da competência 

comunicativa intercultural por depender da proficiência linguística, embora também seja 

referido por quatro professores que é exequível promovê-la desde o nível A1.1, como se 

verifica no gráfico apresentado na página seguinte (gráfico 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com efeito, para os entrevistados número um, três, quatro, cinco e sete o nível mais 

elementar de domínio da língua pode atuar como uma barreira, na medida em que, nas 

palavras do E1, "está relacionado com a questão linguística porque é através da língua 

que eles acedem à cultura" bem como, de acordo com o E3, "a dificuldade no domínio 

da língua impede a clareza absoluta na expressão dos seus pontos de vista." A 

adequação dos temas ao nível mais elementar em questão é corroborada pelo E4 no 

sentido de não desencorajar a veiculação de sentido por parte do aprendente. Este 

inquirido tem a preocupação de não "abordar temas que depois não possa explorar, 

então, procuro, sim, que eles sejam capazes de emitir uma opinião de uma forma 

simples, mas não gosto que se instale a frustração neles, temas que não possam ser 

Gráfico 22: Representações dos professores acerca da correlação do nível de PLE com o 
desenvolvimento da CCI 
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explorados e desenvolvidos na aula, eu evito”. Também o E7 refere que, por muito que 

"eu possa estar a querer fomentar discussões interculturais ou dar dados culturais […] os 

alunos não têm competência de compreensão nem de produção". Podemos claramente 

verificar que, tanto o E4 como a E7 demonstram consciência do limite a que podem 

levar os seus aprendentes.  

O E5 admite as duas possibilidades, ou seja, o nível de aprendizagem pode atuar como 

um obstáculo, embora a exploração da competência comunicativa intercultural também 

esteja restringida às matérias previstas no programa. Na sua ótica,  

 

é natural que haja uma certa condução para tratamento de aspetos, mesmo em termos 
de interculturalidade, de aspetos que já estão um pouco pré-definidos que têm a ver 
com as aprendizagens básicas e acho que isso se torna um pouco menos 
condicionado à medida que vai avançando o nível porque eles têm mais proficiência, 
são capazes de discutir assuntos diversos, são capazes de recuperar materiais e 
recursos diversos, não é, mas também porque há uma maior liberdade em termos de 
tratamento dos temas. 

 

Por outro lado, os entrevistados número dois, cinco, seis e sete concebem que o nível de 

aprendizagem não interfere na escolha de temas para o desenvolvimento da 

competência comunicativa intercultural, o que varia é o grau de dificuldade e a forma 

como o tema é explorado, sendo necessário, por vezes, proceder a adaptações no 

material escolhido, de modo a ser aplicado nos níveis mais elementares. Como nos diz o 

E6 a este respeito, "acho que todos os temas podem ser adaptados para todos os níveis". 

Em corroboração, o E2 acrescenta que  

 

todos estes textos (que devem ser graduais no nível de dificuldade) podem ser 
lançados no nível A e no nível B, variando apenas o grau de dificuldade. No nível A 
têm de ser adaptados, no B, podem surgir completos ou quase, outras vezes 
abreviados ou melhorados em frases viciosas. 

 

 

 O avançar dos níveis para o E5 também permite uma maior liberdade ao professor na 

escolha dos materiais e numa exploração menos superficial e mais holística dos 

mesmos.  
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 Nível de aprendizagem correlacionado com o desenvolvimento da 
competência comunicativa intercultural   

E1 “Em certa medida, está relacionado com a questão linguística porque é 
através da língua que eles acedem à cultura mas, não é só isso, parte de 
uma predisposição do aluno para conhecer o Outro, portanto, a partir 
desse momento é possível ensinar, desenvolver a competência desse 
ponto de vista, desde o A1 até ao C.” 
 

E2 “Por exemplo, o tema da poluição, do stress, da língua portuguesa, das 
tradições e símbolos de Portugal podem aparecer no nível A e no nível 
B, todavia é diferente a dificuldade do texto e o tratamento em sala de 
aula. Outros temas que podem surgir tanto num nível A como no B, 
variando o grau de dificuldade, são: a culinária, o ambiente, as energias 
renováveis, os monumentos, os símbolos de Portugal (o sobreiro, pastel 
de nata, sardinha, bacalhau…), lendas (galo de Barcelos), fado, tourada, 
Portugal como terra de vinhos, as regiões, as ilhas… Todos estes textos 
(que devem ser graduais no nível de dificuldade) podem ser lançados no 
nível A e no nível B, variando apenas o grau de dificuldade. No nível A 
têm de ser adaptados, no B, podem surgir completos ou quase, outras 
vezes abreviados ou melhorados em frases viciosas.” 
 

E3 “Acho que, quanto mais avançado é o nível de língua em que os alunos 
estão, mais é possível aprofundar a informação cultural mas, sobretudo, 
a interação neste domínio, no sentido de haver trocas culturais, partilha 
de experiências, de modos de vida, enfim.” 
“Neste sentido porque, muitas vezes, a dificuldade no domínio da língua 
impede a clareza absoluta na expressão dos seus pontos de vista. Já 
tenho servido de mediador no sentido de procurar que fique claro o 
ponto de vista de uns e de outros. Se eu consegui ou não, enfim, é 
impossível de dizer de uma forma taxativa mas verdadeiramente nunca 
me aconteceu uma situação inultrapassável.” 
 

E4 “É duma forma muito espontânea e indireta que nós abordamos estas 
questões culturais, até porque o nível, muitas vezes, não permite, 
dependendo do tema, aprofundar algumas questões culturais.” 
 

 

“Depende do nível. Em parte, sim, porque quando nós abordamos um 
tema, os alunos têm muita necessidade de exprimir as suas opiniões e 
estão muito limitados pelo seu desempenho, pelos seus conhecimentos. 
(…) Eu não gosto muito de abordar temas que depois não possa 
explorar, então, procuro, sim, que eles sejam capazes de emitir uma 
opinião de uma forma simples, mas não gosto que se instale a frustração 
neles, temas que não possam ser explorados e desenvolvidos na aula, eu 
evito.” 
 

 
 349 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

E5 “Eu penso que as duas coisas existem porque a ter consideração, 
digamos assim, um pouco as temáticas que são tratadas nos níveis 
iniciais, eu penso que é natural que haja uma certa condução para 
tratamento de aspetos, mesmo em termos de interculturalidade, de 
aspetos que já estão um pouco pré-definidos que têm a ver com as 
aprendizagens básicas e acho que isso se torna um pouco menos 
condicionado à medida que vai avançando o nível porque eles têm mais 
proficiência, são capazes de discutir assuntos diversos, são capazes de 
recuperar materiais e recursos diversos, não é, mas também porque há 
uma maior liberdade em termos de tratamento dos temas, enquanto nos 
níveis iniciais, estou a pensar, por exemplo, em A1.1 ou em A1.2, nós 
temos uma espécie de cartilha que tem a ver com questões de 
comunicação quotidiana e isso vai filtrar um bocadinho, não quer dizer 
que seja exclusivo mas acaba por filtrar um pouco o tratamento dessas 
questões.” 

E6 “Talvez há temas que se prestam mais a serem desenvolvidos quando os 
aprendentes já dominam bem determinadas estruturas linguísticas, mas 
não é impossível falar sobre direitos humanos ou sobre ecologia ou 
sobre fado ou sobre questões históricas, não é impossível no nível A1.1, 
não é? A questão é saber dosear e delimitar bem e fazer com que os 
alunos percebam que o objetivo é comunicar em Português porque, às 
vezes, há temas que podem, digamos assim, inflamar o público e as 
pessoas até têm tendência a quererem exprimir-se noutras línguas mas o 
objetivo é falar em Português. Acho que qualquer tema pode ser tratado, 
por exemplo, um simples anúncio publicitário do Ecoponto, podemos 
trabalhar um bocadinho no A1.2 ou no A2. Claro que não será viável 
desenvolver um debate, com formato prós e contras. Isso seria para o C. 
(…) Acho que todos os temas podem ser adaptados para todos os 
níveis.” 

E7 “Obviamente que, com o avançar dos níveis, vamos dizer, esse espaço 
dado à cultura e, nomeadamente, à cultura lusófona, não só portuguesa, 
é muito maior, porque também é impossível que no nível A, vamos 
dizer, eu possa estar a querer fomentar discussões interculturais ou dar 
dados culturais que os alunos não têm competência de compreensão nem 
de produção. (…) Então, em todos os níveis, abordo todas as diferentes 
competências e nunca me esqueço que é uma aula de língua.”  
 

“Um material que eu costumo trabalhar, que me permite trabalhar 
aspetos de compreensão oral, de produção oral é uma publicidade de 
2002 sobre Almada sem carros, portanto, um dia sem carros, em que eu 
pego numa imagem, a imagem de marca da publicidade que é um carro 
pendurado numa cruzeta e, a partir daqui, em grupos, têm que especular 
sobre, afinal, esta imagem será a imagem de marca de que publicidade e 
porquê? Depois os alunos apresentam à turma as suas diferentes 
propostas, discutem. Entre grupos, isto não pode ser porque, etc. Depois 
veem o vídeo para poder fazer a confirmação e a infirmação das 
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hipóteses levantadas e fazem, numa segunda audição, o preenchimento 
do pequenino texto da publicidade com algumas palavras que estão em 
falta. Portanto, trabalhamos aspetos de compreensão oral, de produção 
oral, vocabulário, estruturas. Também permite que os alunos depois 
possam falar sobre o ambiente, dar conselhos, portanto, envolver 
aspetos. Enfim, acho que é um trabalho bastante completo e, neste caso, 
promove-se sempre uma discussão muito intercultural, no sentido de 
discutir o que é que cada país ou a cultura dos indivíduos desse país 
fazem face ao ambiente, se têm preocupações ambientais, se existe o dia 
sem carros, como é que eles veem essas iniciativas. Enfim, permite-lhes 
falar da sua perspetiva pessoal e de como se passa nos seus países e 
permite que, sabendo que há maneiras de encarar a reciclagem, o 
ambiente, o não deixar entrar carros na cidade, etc., de formas diferentes 
no mundo e as turmas, vamos, enfim, sublinhar o aspeto, são 
heterogéneas, os alunos começam a desenvolver curiosidade pelo que se 
passa nos países dos colegas e começam a perguntar. Portanto, acho que, 
desde o nível 1, se pode fazer isto.” 

 

Quadro 72: Síntese da correlação do nível de aprendizagem com o desenvolvimento da competência 
comunicativa intercultural  

 

Resumidamente, em termos contextuais, três professores possuem uma licenciatura em 

Português com a variante de uma língua estrangeira. Entre todos os professores 

entrevistados, a habilitação mínima para o ensino de PLE é o curso de especialização 

em ensino de PLE correspondente ao primeiro ano do Mestrado em PL2/LE, ou seja, 

todos os professores inquiridos possuem uma habilitação específica pós-graduada para 

ensinar PLE, exceto os professores 2, 3 e 5 que possuem habilitações graduadas no 

âmbito do Doutoramento mas em áreas adjacentes ao ensino de PLE, respetivamente, 

Literaturas Clássicas, Literatura Portuguesa e Linguística. 

A experiência de ensino é bastante variada, entre um mínimo de 3 anos (E1) até 25 anos 

(E3). Constatámos que todos os professores têm experiência no ensino do nível mais 

elementar, o A1.1. O E4 é o único que apenas tem experiência de ensino no nível A 

(A1.1, A1.2 e A2) em Portugal.  

Apesar da vivência num país estrangeiro ser limitada a apenas um professor, o domínio 

de línguas estrangeiras é comum a todos os professores e verifica-se uma predominância 

do domínio de línguas latinas.  

Resumidamente, as representações dos professores acerca do que ensinam na aula de 

PLE alicerçam-se no funcionamento da língua, na promoção de competências de 
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compreensão e de produção bem como a exploração da vertente cultural/ civilizacional 

em complemento dessas componentes.  

Os professores do nível A incidem mais no trabalho do léxico e da gramática, 

desvalorizando a cultura explícita em função desses pilares em que assentam as suas 

aulas. Em contrapartida, os professores do nível avançado sublinham a importância de 

trabalhar aspetos da baixa cultura mas também referem aspetos da alta Cultura como é o 

caso da "educação, a organização social, a organização política" e da "desmontagem de 

estereótipos do que são os Portugueses". 

Se alguns professores optam por trabalhar o funcionamento da língua a partir dos textos 

de caráter cultural, outros manifestam a sua prioridade no funcionamento linguístico e, 

em segundo plano, a vertente cultural, ressalvando a importância do “exotismo” na 

curiosidade dos aprendentes em saber mais.  

Em relação à desmontagem de estereótipos, um momento oportuno pode ser o início de 

um curso para precisamente usar a desmistificação como atividade para quebrar o gelo e 

dar a conhecer os indivíduos ao grupo mas, acima de tudo, usar os pontos de vista de 

aprendentes recém-chegados ao país estrangeiro ainda com poucas influências da sua 

vivência em contexto de imersão. No final do mesmo curso, o professor pode retomar a 

mesma linha de trabalho e comparar eventuais mudanças no pensamento e nas atitudes 

dos aprendentes, sendo um exercício propício à consciencialização cultural crítica.  

Apesar disso, todos os professores referem a existência um incidente cultural, embora 

não necessariamente crítico. O E1 e o E6, especificamente, referem-se a momentos 

cómicos derivados da existência de falsos amigos entre o Português e as línguas 

maternas dos aprendentes, a título de exemplo. Os restantes professores explicitam 

casos verídicos de conflitos que ocorreram nas suas aulas. 

Para todos os professores inquiridos, o seu papel desempenhado na resolução de mal-

entendidos ou conflitos gera consenso na questão de não empolar os incidentes críticos 

e fica bem patente que o seu papel deve passar pela salvaguarda dos pontos de vista dos 

aprendentes, o que não implica concordar necessariamente com eles. Uma estratégia 

importante referida é a cautela, não apenas no que se refere à escolha dos temas e 

materiais mas também no diagnóstico do perfil e estilo comunicativo do aprendente.  

Na questão da utilização de materiais autênticos ou da adoção de materiais de outras 

fontes, os professores de níveis elementares sentem um apelo para usar a profusa 
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variedade de materiais disponíveis no mercado, ao contrário dos professores que 

lecionam os níveis avançados, sendo obrigados a produzir os seus próprios materiais.  

Relacionado com os materiais, os recursos mais frequentemente referidos pelos 

professores têm um suporte quer visual ou auditivo ou uma combinação de ambos. 

A partir das representações das práticas pedagógicas dos professores, podemos tirar as 

seguintes ilações:  

- possuir habilitações com uma variante em Português não é relevante para desenvolver 

mais aprofundadamente a competência comunicativa intercultural na aula de PLE;  

- possuir mais tempo de experiência de ensino também não influencia o 

desenvolvimento da competência previamente referida.  

Em relação ao nível de aprendizagem, obtivemos representações díspares que nos fazem 

crer que este é um fator interveniente no desenvolvimento da competência comunicativa 

intercultural por depender da proficiência linguística do aprendente mas, para outros 

professores, torna-se exequível promovê-la desde o nível A1.1, desde que as atividades 

estejam adaptadas ao nível dos alunos, mesmo implicando didatizar materiais 

autênticos.  

No entanto, concluímos que os professores entrevistados dão mais ênfase a tópicos da 

baixa do que da alta Cultura, o que está de acordo com as representações fornecidas 

pelos aprendentes. Chamou-nos também a atenção para o facto de os professores 

levarem a cabo não apenas a desmontagem de estereótipos do que são os Portugueses 

mas também das nacionalidades dos alunos presentes na sala de aula e inclusivamente 

outras.  
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5.6. A triangulação e correlação de resultados  

 

There are no facts, only interpretations.  
                                            Friedrich Nietzsche 
 

 
 Tendo apresentado separadamente os resultados da nossa investigação 

qualitativa e quantitativa, interessa-nos analisar as suas correlações à luz da triangulação 

metodológica.  

Para Denzin (2006), a triangulação preconiza a combinação de métodos e dados, 

confrontando essa informação obtida por mais do que uma fonte, de forma a ampliar o 

estudo em termos de rigor e profundidade. Os autores Cohen e Manion (2000: p. 254) 

perspetivam igualmente a triangulação como "an attempt to map out, or explain more 

fully, the richness and complexity of human behavior by studying it from more than one 

standpoint." 

Denzin (2006) distingue quatro tipos de triangulação, nomeadamente:  

a) a triangulação de dados;  

b) a triangulação de investigadores;  

c) a triangulação de teoria;  

d) a triangulação de métodos ou metodológica.  

 

Na triangulação de dados, o investigador o mesmo tipo de dados mas obtido de diversas 

fontes; a triangulação de investigadores envolve a participação de vários investigadores, 

de forma a que contribuam com uma multiplicidade de pontos de vista sobre o estudo; a 

interpretação dos dados na triangulação de teoria implica fazer recurso de diferentes 

teorias e princípios e, por último, a triangulação metodológica, tal como o nome indica, 

implica o recurso a vários métodos de cariz quantitativo ou qualitativo.  

Denzin (2006) aponta que a grande vantagem em usar a triangulação num trabalho de 

investigação é a validade, no sentido de o investigador poder obter  conclusões mais 

ricas e menos enviesadas, ou seja, não sujeitas a qualquer tipo de distorção passível de 

acontecer numa metodológica única.  
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Confrontando os tipos de triangulação enunciados (Denzin, 2006) com o trabalho de 

investigação por nós desenvolvido, consideramos que utilizámos a triangulação de 

dados, na medida em que recolhemos dados de diferentes níveis e turmas, bem como a 

triangulação de teoria pela miríade de modelos apresentados e, claro, a triangulação 

metodológica, ao enveredarmos pelo inquérito por questionário e pela realização de 

entrevistas.  

No que se refere à triangulação, entendemos que o nosso trabalho de investigação pode 

ser concebido da seguinte forma (figura 73):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 73: Triangulação do trabalho de investigação  
 

 

 

 

 

Após a explanação da teoria subjacente ao desenvolvimento da competência 

comunicativa intercultural, a triangulação dá-se na convergência do cruzamento das 

representações dos aprendentes sobre a cultura com eventual correspondência das 
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representações  dos professores sobre as suas práticas pedagógicas, o que, a nossa ver, 

tem um impacto direto na formação das representações dos  seus aprendentes, 

processando-se num círculo vicioso.  

Como o propósito desta tese foi investigar, por um lado, as representações dos 

aprendentes de LE sobre a cultura portuguesa e as estratégias que usam no âmbito da 

interação cultural e, por outro, as representações dos professores acerca da 

operacionalização da pedagogia intercultural nas aulas de PLE, recapitulamos os 

objetivos gerais e as questões investigativas de que partimos, como se pode ver no 

quadro 73:  
 

OBJETIVOS QUESTÕES INVESTIGATIVAS  

Fazer o levantamento das representações 

dos aprendentes de PLE sobre a cultura 

portuguesa;  

 

Como é que os aprendentes de PLE 

perspetivam a cultura portuguesa?  

Quais as necessidades dos aprendentes no 

âmbito do ensino da (inter)cultura?  

Fazer o levantamento das estratégias 

comunicativas interculturais mais usadas 

pelos referidos aprendentes no processo 

de mediação intercultural;  

 

De que forma é que os aprendentes de 

PLE operacionalizam a interação cultural?  

Conhecer as crenças dos professores de 

PLE em relação ao ensino-aprendizagem 

da cultura;  

 

Como é que os professores de PLE 

ensinam a (inter)cultura?  

Que competências é que os professores 

privilegiam numa pedagogia intercultural? 

Equacionar o papel do professor na gestão 

da diversidade cultural e linguística 

presente na aula de PLE na promoção de 

atitudes pautadas pela abertura, empatia e 

cooperação por parte dos aprendentes;  

Como é que os professores de PLE 

operacionalizam a pedagogia intercultural 

na aula de LE?  

De que forma é que os professores de PLE 

equacionam o papel do professor na aula 

de LE no âmbito de uma pedagogia 

intercultural?  
 

Quadro 73: Correlação dos objetivos com as questões investigativas acerca das representações dos 
aprendentes e dos professores  
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Sendo assim, com estes pressupostos em mente, é possível relacionar as línguas 

maternas da maioria dos aprendentes, destacando-se o espanhol (26 – 22,2%) e o inglês 

(13 – 11,1%) com as línguas dominadas pelos professores, nomeadamente, o inglês, o 

francês e o espanhol.  

A maioria dos estudantes já viveu noutro país estrangeiro por mais de um mês, para 

além de Portugal (62,9%), ao contrário do que nos é dito pelos professores, uma vez que 

apenas um tem essa experiência de ensino fora de Portugal.  

A maior percentagem dos aprendentes (61,1%, num total de 108 respostas válidas) 

considera a cultura portuguesa globalmente diversa e são mais (57,4%, num total de 115 

respostas válidas) os que dizem não a conhecer bem, contrastando com os que afirmam 

conhecer a cultura do seu país (83,8%), em grande medida pelo facto de sempre terem 

vivido no seu país (38,5% dos casos), ser o país correspondente à nacionalidade e de ser 

a cultura civilizacional (na escola ou em casa). O facto de alguns aprendentes afirmarem 

que não têm conhecimento suficiente da sua cultura ou apenas um conhecimento restrito 

à sua região pelo facto de o país ser diversificado ou ainda por não revelarem interesse 

pela própria cultura materna são indícios da necessidade real de promover uma 

pedagogia intercultural no contexto de sala de aula para encarar a comparação da 

realidade sociocultural portuguesa com as realidades dos países de origem dos 

aprendente não é apenas um trabalho de descoberta do Outro mas também de Si mesmo.  

Por esta razão, gera consenso o facto de as atividades na aula de PLE ajudarem o aluno 

a refletir sobre a sua própria identidade cultural em comparação com a realidade 

portuguesa.  

A diversidade associada a Portugal está bem patente nos símbolos listados pelos 

aprendentes, destacando-se o Galo de Barcelos (73,3% dos casos), a Bandeira Nacional 

(37,1% dos casos), o Fado (15,2% dos casos) e o Bacalhau (13,3% dos casos). No 

entanto, podemos atestar que estes símbolos se relacionam com aspetos da baixa 

cultura. Este facto é corroborado pelos testemunhos dos professores que também 

enfatizam mais tópicos da baixa cultura do que da alta cultura. Os tópicos da baixa 

cultura mais frequentemente trabalhados referidos pelos professores de PLE são:  

 

- a gastronomia típica;  

 
 358 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

- as festividades;  

- as tradições e os símbolos portugueses;  

- o ambiente;  

- os hábitos/ estilos de vida;  

- os passatempos.  

Podemos, assim, estabelecer uma relação de causalidade entre os símbolos apontados 

pelos aprendentes de acordo com os tópicos explorados nas aulas de PLE pelos 

respetivos professores. Contudo, as caraterísticas comportamentais que aproximam e 

afastam a cultura estrangeira da materna, apesar de denotarem uma observação atenta 

dos hábitos da sociedade estrangeira, também denotam um enfoque na baixa cultura. No 

entanto, nos tópicos que os aprendentes consideram mais importantes aprender sobre a 

cultura portuguesa, prevalecem os hábitos e os costumes, com 76,9% dos casos, e 

também não são de descurar os 56,4% de inquiridos que remeteram a sua resposta para 

os hábitos e convenções, bem como os que preferem a história e a geografia ou as 

atitudes e os comportamentos (ambos com 47% de casos).  Os dois últimos itens abrem 

caminho para a interpretação do facto que os aprendentes valorizam aspetos da alta 

Cultura, embora a vertente crítica da consciência cultural ainda não seja recorrente.  

De qualquer forma, a comparação das semelhanças e das diferenças de um país em 

função de outro fazem-nos perceber que os aprendentes têm consciência cultural, não 

apenas no que se refere à cultura alvo mas também à diversidade cultural presente no 

microcosmos da sala de aula, como nos é dito por aprendentes de PLE "é importante 

compararmos a nossa cultura com outras culturas de todo o mundo, através do contacto 

com os alunos que frequentam as aulas de PLE; ajuda a ter uma perspetiva diferente e a 

abrir a mente a respeito de outras culturas, atribuindo-lhes a devida importância". Com 

efeito, este trabalho comparativo incita à reflexão sobre a identidade cultural do 

aprendente, permitindo-lhe abrir os seus horizontes a respeito de outras culturas. Como 

nos diz um aprendente, "é fundamental aprender a cultura portuguesa mas isso não quer 

dizer que se ponha de lado a nossa cultura".  

No entanto, nem todas as opiniões dos aprendentes partilham esta perspetiva, ao 

afirmarem que "a minha cultura eu já conheço, não é o mais importante nas aulas de 

 
 359 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

PLE". Estas opiniões vão ao encontro das representações dos professores de PLE a 

respeito do que costumam ensinar nas suas aulas. Como as representações dos 

professores acerca do que ensinam na aula de PLE se fundamentam basicamente no 

funcionamento da língua, na promoção de competências de compreensão e de produção 

bem como a exploração da vertente cultural em complemento dessas componentes, 

urge, na nossa ótica, promover um desenvolvimento de uma pedagogia comunicativa 

intercultural que vá ao encontro das necessidades dos aprendentes, isto é, "é preciso 

falar mais nas aulas de PLE, para praticarmos o que queremos dizer". Esta necessidade 

indica que o diálogo vertical nas aulas de PLE ainda se sobrepõe à interação horizontal.  

A interação horizontal é operacionalizada mediante o recurso a estratégias 

comunicativas interculturais, das quais duas merecem um lugar de relevo:  

i) pedir para explicar o sentido de algo que não compreendo ou para repetir em caso de 

dúvida (64,1% dos casos);  

ii) falar claramente (61,5% dos casos).  

Com menor peso, mas ainda com um valor acima dos 50%, surge a adaptação do 

próprio discurso à pessoa com quem o inquirido está a falar (52,1% dos casos). 

A nosso ver, as duas últimas estratégias são de mediação cultural, enquanto a primeira 

se enquadra nas estratégias de remediação cultural. Em função das estratégias de 

(re)mediação apresentadas no enquadramento teórico, consideramos que o rol de 

estratégias empregues pelo aprendentes é limitado, dando azo a incidentes críticos 

culturais. Se, por um lado, um aprendente refere que "não há pontos negativos; a 

professora fala claramente e é eficiente", é necessário dotar os aprendentes de 

ferramentas que lhes permitam interagir cultural e proficuamente com o Outro, por 

outro lado, para outro aluno "os meus mal-entendidos existem porque não tenho tempo 

para estudar as matérias", assumindo a responsabilidade pela sua ocorrência e não pela 

pedagogia redutora adotada, os recursos usados pelo professor ou pela atuação do 

mesmo.  

É vantajoso proceder ao levantamento de representações porque, de acordo com 

Oliveira (2011: p. 130) "cette image, souvent stéréotypée, de l'autre que nous essaierons 

ici de cerner, (…), discrète, elle s'insinue dans les discours quotidiens de la salle de 

classe, dans les "coulisses" de l'enseignement" (De Pietro & Müller, 1997, p. 25), e esse 

facto implica "observer comment de telles représentations peuvent fonctionner et 

circuler, comment elles sont partagées, reproduites, non seulement entre les élèves, mais 
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avec la complicité parfois des enseignants eux-mêmes!" (ibidem, p. 29; ver também 

Matthey, 2000a).  

O levantamento e o cruzamento das representações dos aprendentes e dos respetivos 

professores assume-se, assim, como uma mais-valia para o conhecimento e 

transformação da prática pedagógica em função das necessidades atuais dos aprendentes 

para fazer face às exigências de um mundo globalizado pautado por constantes trocas 

interculturais que implicam não apenas um processo de heterognose em termos de 

identificação empática do Outro mas também de autognose (Freitas e Silva, 2001), na 

medida em que apenas o conhecimento de Si possibilita a apreensão do Outro, abrindo 

espaço para a incorporação desses aspetos na co-construção de Si mesmo como falante 

e agente (inter)cultural.  
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Resumo do capítulo 5:  

 

 

 

Este capítulo pretendeu dar conta do estudo conduzido no ano letivo de 2012/2013 na 

FLUP no âmbito das representações dos professores de PLE através do inquérito por 

entrevista. Após refletir sobre as vantagens e desvantagens da entrevista e a sua 

tipologia, confrontámos os objetivos a atingir com o guião usado com os professores 

entrevistados em termos de boas práticas e exemplificámos algumas das técnicas 

utilizadas mediante respostas dadas pelos entrevistados. Este referencial teórico 

ofereceu uma base para a análise de conteúdo subsequente em termos de apresentação e 

discussão dos resultados. O capítulo encerra com o estabelecimento de  possíveis 

correlações dos dados dos professores e dos aprendentes no âmbito da triangulação 

metodológica.   
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Conclusões gerais  
 
 
 
 

 You must be the change you wish to see in the world. 
                                                          Mahatma Gandhi 

 
 
 

 

 A finalização de um trabalho de investigação desta natureza é uma tarefa difícil 

para o investigador, na medida em que as suas reflexões vão sucessivamente sendo 

sujeitas a  novas interpretações e abordagens que não serão certamente as mesmas desde 

o dia em que este trabalho foi iniciado, incutindo um sentimento de contínua 

insatisfação perante a sua incompletude. Urge, contudo, colocar um ponto final na nossa 

investigação.  

Neste momento analisaremos as conclusões a que chegámos com ambas as partes que 

constituem esta tese, em função dos objetivos que definimos na introdução e que 

relembramos:  

a) refletir sobre o conceito de competência comunicativa intercultural e a relevância da 

sua implementação no ensino de uma LE no âmbito das exigências da sociedade 

globalizada atual;  

b) fazer o levantamento das representações dos aprendentes de PLE sobre a cultura 

portuguesa;  

c) fazer o levantamento das estratégias comunicativas interculturais mais usadas pelos 

referidos aprendentes no processo de mediação cultural;  

d) conhecer as crenças dos professores de PLE em relação ao ensino-aprendizagem da 

cultura; 

e) averiguar os recursos usados pelos referidos professores ao serviço do 

desenvolvimento da competência comunicativa intercultural na aula de LE; 

f) investigar formas de promover a competência comunicativa intercultural na aula de 

PLE (conhecimentos, capacidades e atitudes) que levem ao desenvolvimento da 

consciência intercultural dos aprendentes, ao entendimento de Si e do Outro; 
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g) equacionar o papel do professor na gestão da diversidade cultural e linguística 

presente na aula de PLE na promoção de atitudes pautadas pela abertura, empatia e 

cooperação por parte dos aprendentes; 

h) propor linhas orientadoras e atividades conducentes a um conhecimento mais 

aprofundado de Si e do Outro na gestão de mal-entendidos e desconstrução de 

preconceitos e visões estereotipadas na aula de PLE.  

 

A definição destes objetivos partiu da colocação das seguintes cinco questões:  

1. Como definir competência comunicativa intercultural? 

2.  De que forma é que a abordagem intercultural se reflete na competência 

comunicativa dos aprendentes? 

3. Quais são as estratégias comunicativas interculturais mais usadas pelos aprendentes 

de PLE dos cursos anuais e intensivos da FLUP? 

4. De que forma é que as referidas estratégias se correlacionam com fatores de ordem 

individual dos aprendentes e da prática letiva dos docentes? 

5. Quais são os princípios orientadores para desenvolver materiais e atividades 

promotores do desenvolvimento da competência comunicativa intercultural?  

 

Os objetivos  foram, quanto a nós, atingidos em ambas as partes que constituem esta 

tese:  

- Parte I (Aprender uma LE no panorama atual): objetivos a); f); g) e h);  

- Parte II (Metodologia de investigação e âmbito de estudo): b); c); d) e e).  

 

A primeira parte é composta por três capítulos. Começámos por fornecer um 

enquadramento teórico da abordagem intercultural, a sua aplicação em termos 

metodológicos e a apreciação de conteúdos culturais na ótica do desenvolvimento da 

competência comunicativa intercultural. Partindo deste enquadramento teórico, 

sugerimos caminhos possíveis para o desenvolvimento da competência comunicativa 

intercultural na ótica do aprendente mas também do professor de PLE, através da 

apresentação de materiais didáticos para diversos níveis de aprendizagem.  

Em função do exposto, explorámos o facto de a educação intercultural aplicada ao 

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras ir ao encontro das exigências da sociedade 

atual, pautada pela globalização, pela facilidade da mobilidade transnacional dos 
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cidadãos, pela diminuição das distâncias que as novas tecnologias permitem, fazendo 

com que saber comunicar numa língua estrangeira adequadamente em variados 

contextos socioculturais seja um requisito na ordem do dia. Por outro lado, a 

aprendizagem de uma LE também assume um papel relevante como um veículo para o 

desenvolvimento da cidadania democrática do aprendente e visar a participação e 

inclusão dos indivíduos na sociedade em que estão inseridos através de uma pedagogia 

do encontro (Martins, 2002).  

Deste modo, a aprendizagem de uma língua estrangeira constitui um pilar para o 

desenvolvimento do cidadão como ser pessoa. Ser pessoa, em termos cabais, é aprender 

a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e a ser/tornar-se. Destacamos, em 

especial, a importância do saber conviver para efeitos de uma coexistência pacífica, 

visto que, nas palavras de Batelaan (2003: p.3), “learning to live together is eventually 

aimed at shared citizenship at the local, national and global level". Com efeito, 

"although we are different we need to share a feeling of belonging to a wider 

community based on mutual respect and a shared belief that ‘dialogue’ is indispensable” 

e ,desta forma, a partir desta convivência, abrindo caminho para «o aprender a envolver-

se e a tornar-se», fruto dessa mesma coexistência com o Outro, pautada por diferentes 

hábitos e valores.  

O contexto académico, no qual este trabalho se centra, deve ser entendido  como um 

espaço de socialização, onde o indivíduo deve aprende a interagir de uma forma 

linguística e culturalmente competente em diversos contextos socioculturais através do 

desenvolvimento das quatro macro-capacidades recetivas (ler e ouvir) e produtivas 

(escrever e falar). Estes espaços educativos devem também fomentar a valorização do 

indivíduo pelo plurilinguismo e o pluriculturalismo, levando-o a refletir sobre questões 

transversais inerentes à sociedade de pertença, à cultura alvo e a outras culturas 

estrangeiras e, no que diz respeito à alteridade, a colocar-se /reconhecer-se no lugar do 

Outro (Abdallah-Pretceille, 1992), identificando pontos em comum na essência de 

ambas as identidades culturais. Ser intercultural é reposicionar-se perante uma mudança 

cognitiva, atitudinal e comportamental derivada da análise e reflexão sobre encontros e 

experiências interculturais, agindo de acordo com essa mesma reflexão. Esta ênfase na 

consciencialização do Eu perante o Outro deve ser uma presença inerente à aula de 

língua estrangeira, levando à sua eventual transformação da sua própria identidade 

cultural em função do Outro. Pretende-se, portanto, no âmbito da comunicação 
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intercultural, que o Eu se coloque temporariamente no lugar do Outro, olhando para si 

próprio a partir dessa perspetiva, consciencializando-se da necessidade de relativizar 

pontos de vista. 

Podemos, desta forma, considerar que a competência intercultural (Byram, 1997) se 

subdivide em cinco categorias, nomeadamente: 

- o conhecimento de si próprio e do Outro (grupos sociais e práticas culturais); 

- as atitudes (sentimentos de curiosidade, abertura e empatia perante o Outro); 

- a capacidade de descobrir e de interagir; 

- a capacidade de interpretar e relacionar práticas e eventos da cultura do Outro com a 

sua própria cultura; 

- a consciência cultural crítica da sua própria postura cultural bem como a do Outro.  
 

Definimos, assim, competência comunicativa intercultural como a manipulação de um 

conjunto de capacidades para saber interagir eficaz e adequadamente numa língua 

estrangeira com indivíduos de  proveniências linguísticas e culturais díspares da sua 

própria língua e cultura, considerando os objetivos comunicativos e o estatuto dos 

interlocutores, implicando a prontidão para conhecer a cultura do Outro, o  

reconhecimento das semelhanças e o entendimento das diferenças e a capacidade para 

antecipar, evitar ou remediar mal-entendidos culturais através do recurso de estratégias 

comunicativas interculturais. Um falante intercultural deve estar ciente do saber que 

integra valores, crenças e tabus do conhecimento sociocultural; do saber-aprender, isto 

é, da competência de aprendizagem em termos de metacognição intercultural; do saber-

fazer, portanto, da execução que deriva do saber-fazer, mediante a utilização de 

estratégias comunicativas interculturais e, por último, do saber-ser e do saber-estar que 

acarretam a consciência da influência das caraterísticas individuais, dos traços de 

personalidade, dos estilos cognitivos e comunicativos e das atitudes na interação com o 

Outro (Delors, 1996) como meio para a partilha de co-construção de conhecimento.  

Ancorada no plurilinguismo e pluriculturalismo, a educação intercultural no âmbito do 

ensino de línguas estrangeiras deve dotar os aprendentes com as ferramentas que lhes 

permitam o exercício de uma cidadania respeitadora e interventiva que transcenda a 

mera transmissão dos conteúdos mais visíveis da cultura alvo.  
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Neste sentido, o QECR (Conselho da Europa, 2001; QuaREPE, 2011) perspetivam o 

aprendente como um ator social que intervém em diferentes contextos, realizando 

determinadas tarefas comunicativas, orais ou escritas, ativando as suas competências 

linguísticas, sociolinguísticas e pragmáticas. 

Aprender uma língua estrangeira implica a apreensão de um conjunto de valores, 

crenças e comportamentos socialmente partilhados por um grupo, constituindo a sua 

cultura. Os temas culturais devem ser trabalhados de forma a promover uma análise 

contrastiva e uma reflexão crítica entre as mundividências dos aprendentes conducentes 

a atitudes de respeito e empatia pela compreensão dos pontos de vista do Outro. Mais 

do que uma aprendizagem paralela ou simultânea a par das estruturas linguísticas, a 

abordagem da cultura deve ser plenamente integrada de modo a promover um falante 

intercultural mais crítico, consciente, autónomo e transformador. A obtenção destes 

objetivos a partir da abordagem integrada da cultura ou da "língua como cultura" 

depende da exploração das várias camadas culturais e não apenas dos seus elementos 

mais visíveis (baixa Cultura), explicitado pela alegoria do modelo do icebergue.  

Com efeito, a língua deve ser encarada não como a etapa final mas como um 

instrumento de mediação entre a cultura do Eu e do Outro ao serviço do 

desenvolvimento da competência comunicativa intercultural.  

Todos os modelos de comunicação intercultural apresentados, desde Hamilton, 

Richardson e Shuford (1998), passando por Ting-Toomey & Kurogi (1998), Byram 

(1997), Bennett (1993), Deardorff (2006, 2009) até Boecker e Jäger (2006), entre 

outros, expuseram variadas formas de configurar a promoção de atitudes, capacidades, 

competências, aquisição/partilha de conhecimento e manipulação de estratégias para 

efeitos do estabelecimento da comunicação intercultural.  

No segundo capítulo, com enfoque na dimensão metodológica da comunicação 

intercultural, denominámos as fases do processo de aprendizagem intercultural que 

envolve, em termos sequenciais, sensibilização, reconhecimento de diferenças, 

experimentação, interpretação, produção/atuação, retorno e reflexão.  

No âmbito deste processo, o aprendente deve ser consciencializado da importância de 

uma panóplia de estratégias sociais e comunicativas interculturais, nomeadamente, de 

interação, redução e compensação no sentido de desenvolver empatia para com o Outro. 

Tal como a alteridade, a empatia implica que o aprendente se coloque no lugar do 

Outro, compreendo o seu ponto de vista (dimensão cognitiva) e demonstre sentimentos 
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empáticos por essa perspetiva (dimensão atitudinal/ afetiva) através desse 

reposicionamento cultural que lhe permita compreender determinados comportamentos 

e atitudes pelas lentes culturais do Outro.  

Consideramos também que o humor pode ser uma forma leniente e subtil de questionar 

abertamente o Outro, criticar salutarmente, desconstruir estereótipos e revelar as 

representações dos aprendentes que os motivam em primeira instância. 

A formação de uma representação implica a partilha de uma imagem mental por um 

grupo de indivíduos, tornando-se, assim, social, na medida em que é socialmente 

construída. 

Neste contexto, podemos considerar que os estereótipos são uma representação mental 

formada por imagens fixas preconcebidas com ou sem conhecimento de causa. Esse 

constructo é geralmente partilhado pelos membros de um dado grupo de pertença. 

Conscientes ou não, os estereótipos fazem parte de uma função natural da mente 

humana em simplificar através da categorização e suprageneralização (Leyens et al, 

1994). Apesar de acreditarmos que é inevitável cair em estereótipos, contudo, o 

professor deve usar o estereótipo como um recurso para levar o aprendente avaliar o 

tipo de estereótipo que usa e desmontar os estereótipos de tipo inconsciente ou negativo 

que criam obstáculos à comunicação intercultural.  

Em caso de resistência, esta pode manifestar-se como conflito ou como incidente 

cultural crítico. No entanto, para ocorrer conflito é necessário que haja algum tipo de 

confrontação direta negativa a partir desse choque de perspetivas e de representações, 

ultrapassando a noção de incidente cultural crítico que deriva de um simples mal-

entendido.  

No nosso entender, os aprendentes não estão preparados para lidar com incidentes 

culturais críticos ou habituados a desconstruir estereótipos, derivados da abordagem 

superficial de conteúdos culturais próprios da alta Cultura que provêm da adoção de 

programas que limitam a exploração de temas que fomentam a aprendizagem pela 

curiosidade, pela descoberta com vista à formação do respeito e da empatia a níveis 

linguísticos mais avançados.  

Terminámos o capítulo 3 com uma proposta de aplicação da competência comunicativa 

intercultural que emana das lacunas sentidas na análise dos conteúdos  programáticos e 

das opções metodológicas que devem estar patentes na prática pedagógica de cada 

docente de LE. Para além da necessidade da tomada de consciencialização e do 
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desenvolvimento das atitudes interculturais e da forma como se processam, verificámos 

a importância de se medir a sua progressão, aliando a metacognição à interculturalidade, 

tendo originado as fichas de auto-reflexão intercultural na ótica  não apenas do 

aprendente de PLE mas relativa à prática pedagógica intercultural do professor também 

ao serviço do diagnóstico inicial e da avaliação intercalar ou final. Estes questionários 

são, na nossa ótica, instrumentos adequados para medir a evolução das representações 

dos aprendentes e docentes, pautadas por um caráter dinâmico e moldável. Para orientar 

essa prática no sentido de desenvolver o reposicionamento cultural dos aprendentes, a  

abertura e empatia, criámos atividades que, na nossa visão, são variadas, motivadoras, 

apelativas e promotoras desses sentimentos. Tentámos demonstrar, portanto, que o 

desenvolvimento da competência comunicativa intercultural é transversal e exequível 

em todos os níveis de aprendizagem. Na produção destes materiais didáticos, atentámos 

no facto de os vocacionarmos para aprendentes adultos, constituindo o público-alvo 

heterogéneo do nosso estudo de caso. O facto de o nível de língua ser elementar (por 

exemplo, o nível A, segundo o Conselho da Europa, 2001) numa turma de adultos não 

faz nem deve fazer com que o modo como o professor leciona se assemelhe a uma aula 

para adolescentes ou crianças.  

É neste sentido que a andragogia (Knowles et al, 2005) ganha uma grande relevância 

neste contexto específico da FLUP. Segundo o modelo da andragogia (idem, ibidem), os 

aprendentes têm necessidade de aprender não apenas o conteúdo (o quê) mas também 

de compreender a finalidade (para quê) e o processo (como) inerente ao cumprimento 

desse objetivo; o aprendente é responsável pela sua própria aprendizagem, fazendo 

descobertas por si mesmo e assumindo-se como um participante ativo nas suas próprias 

decisões; o aprendente pode e deve trazer as suas experiências prévias como fonte de 

partilha e contributo para os demais aprendentes; o aprendente adulto tem mais interesse 

em aprender o que se relaciona diretamente com situações reais da sua própria vida e, 

deste modo, a motivação dos aprendentes adultos tem uma orientação prática baseada 

na sua vida real, fortemente dependente do contexto em que se inserem. Apesar de a 

motivação variar com o tempo, os conteúdos temáticos, fatores extrínsecos/intrínsecos e 

a interação com o Outro, julgamos, assim, que estes princípios andragógicos foram 

contemplados na proposta de atividades descrita no ponto 3.2. Como aprendente adulto, 

o professor deve orientá-lo com vista a, de forma sistemática, definir objetivos, 

planificar a sua execução, selecionar as estratégias mais adequadas para realizar tarefas 
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com maior eficácia e, no final, refletir e avaliar o seu desempenho. Por isso, o papel do 

professor é fundamental ao consciencializar o aluno da importância de realizar 

determinadas tarefas mas também dos processos envolvidos que implicam a 

manipulação de variados tipos de saberes.  

A segunda parte, constituída por dois capítulos, dedica-se à descrição da metodologia de 

investigação no âmbito de um estudo de caso sobre a investigação das representações 

culturais de aprendentes e das práticas pedagógicas interculturais de docentes no 

contexto da FLUP.  

O estudo das representações no âmbito deste trabalho de investigação prendeu-se, por 

um lado, com a exploração das imagens estereotipadas dos aprendentes em relação aos 

Portugueses, à língua portuguesa e a Portugal e representações culturais relacionadas 

com a sua filiação cultural e social que afastam, mas também aproximam, a sua cultura 

materna da cultura estrangeira (Zarate, 1993) e, por outro lado, com as representações 

dos professores sobre o papel da interculturalidade, as quais desempenham um papel 

relevante na determinação das suas práticas pedagógicas no âmbito de um processo de 

ensino-aprendizagem orientado para o desenvolvimento da competência comunicativa 

intercultural.  

Em termos metodológicos, as duas linhas de investigação sobre a competência 

comunicativa intercultural por parte dos aprendentes de PLE e a forma como é posta em 

prática pelos respetivos professores foram desenvolvidas articuladamente, usando a 

análise quantitativa para o primeiro caso com recurso a um questionário e qualitativa 

para o segundo através da realização de entrevistas. 

Optámos pelo estudo de caso, de forma a conseguirmos dar resposta aos objetivos 

gerais inicialmente traçados sobre as representações dos aprendentes e dos professores 

de PLE na FLUP no ano letivo 2011/2012.  
 

Os resultados obtidos permitiram-nos verificar, no que diz respeito à cultura na aula de 

PLE, que os aprendentes consideram importante não só dar primazia à cultura alvo mas 

também a todas as culturas presentes na sala de aula, com enfoque em informações 

históricas e geográficas, hábitos e costumes e convenções sociais. Sobre as estratégias 

comunicativas interculturais, os aprendentes dependem maioritariamente da explicação 

de sentido e da adaptação de discurso no processo de mediação cultural. 

Em relação ao estabelecimento de correlações das representações dos aprendentes com 

os fatores de ordem individual, foi apenas possível determinar que os estudantes do 
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sexo feminino tendem a visualizar Portugal como possuindo uma cultura diversa, 

enquanto entre os estudantes do sexo masculino a cultura portuguesa é, para a maioria, 

globalmente homogénea.  

Foi possível determinar que viver noutro país estrangeiro por mais de um mês 

influencia, positivamente, o número de línguas que os inquiridos dominam, ou seja, 

quando vivem noutro país por mais de um mês, os estudantes tendem a dominar mais 

línguas, por comparação com os que não o fazem. 

Existe igualmente uma associação entre o domínio das línguas e o nível de português 

frequentado. Em concreto, essa associação é particularmente notória no nível A1.1, uma 

vez que é neste nível que se obtiveram mais respostas do que o esperado entre os que 

dominam mais de três línguas, por oposição aos que dominam menos de três. 

Interpretamos esta correlação pelo facto de o nível mais básico de aprendizagem agregar 

aprendentes de proveniências linguísticas e culturais mais diversas e distantes da língua 

alvo, implicando o domínio prévio de uma ou mais língua(s) estrangeira(s) que 

funcione(m) como língua(s) intermediária(s).  

Uma correlação relevante de acordo com as hipóteses inicialmente levantadas na alínea 

d) denuncia que quem demonstra um conhecimento aprofundado sobre a cultura do seu 

próprio país também tende a conhecer profundamente a cultura portuguesa, para além 

das camadas da baixa cultura. 

Estes resultados corroboram, na nossa opinião, as hipóteses anteriormente apresentadas, 

nomeadamente, a existência de uma relação entre o sexo dos inquiridos e as 

representações culturais e  o maior grau de conhecimento da cultura de origem incentiva 

a procura de maior conhecimento por parte da cultura estrangeira.  

Uma das limitações que encontrámos no tratamento dos dados foi a representação quase 

individual das culturas de origem dos aprendentes. Deste modo, foi apenas possível 

realizar cruzamentos limitados da variável sexo com a diversidade/ heterogeneidade da 

cultura portuguesa, a vivência num país estrangeiro com o número de línguas 

dominadas, o número de línguas estrangeiras com o nível de PLE e o conhecimento da 

cultura materna correlacionado com o conhecimento da cultura estrangeira.  

Na procura das representações dos professores de PLE sobre a promoção e 

desenvolvimento da competência comunicativa intercultural, escolhemos a entrevista 

como método investigativo para fazer o seu levantamento, confrontado os resultados 

obtidos através dos questionários aos aprendentes.  
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O guião usado para a realização das entrevistas aos professores de PLE  focou o 

background do professor de LE em termos pessoais e profissionais, os conteúdos 

abordados nas aulas de PLE e a avaliação da sua importância, a abordagem dos 

conteúdos socioculturais na promoção de uma pedagogia do encontro, os recursos 

utilizados para a prossecução do referido objetivo e a descrição de um eventual 

incidente cultural crítico decorrido no âmbito da sua prática pedagógica.  

Numa análise de conteúdo é fundamental que o professor investigador descortine 

informações para além dos conteúdos visíveis do discurso. Por esta razão, as categorias 

foram definidas posteriormente à realização da entrevista aquando da análise do 

discurso, nomedadamente sobre que aspetos incidem as aulas lecionadas e, em 

particular, os conteúdos culturais classificados em baixa vs. alta cultura, a frequência e o 

modo da sua abordagem, a consciencialização das diferenças e semelhanças através da 

perspetiva comparada da realidade portuguesa e as realidades socioculturais dos países 

de origem dos aprendentes em diálogo horizontal ou vertical ou ambos, os recursos 

usados pelos docentes ao serviço da promoção da CCI, o processo de desmontagem de 

estereótipos, o papel desempenhado pelo professor na gestão de mal-entendidos e 

conflitos na sala de aula e, consequentemente, a utilização de estratégias de 

prevenção/remediação em situações de interação cultural.  

Resumidamente, as representações dos professores acerca do que ensinam na aula de 

PLE alicerçam-se no funcionamento da língua, na promoção de competências de 

compreensão e de produção bem como a exploração da vertente cultural em 

complemento dessas componentes. Gostaríamos de ressaltar o paralelismo existente 

entre as representações culturais dos aprendentes com o enfoque que os docentes dão à 

exploração de tópicos da baixa cultura. No entanto, verificámos que os professores 

dizem tentar promover uma pedagogia do encontro, uma vez que afirmam realizar não 

apenas a desmontagem de estereótipos do que são os Portugueses mas também das 

nacionalidades dos alunos presentes na sala de aula e, inclusivamente outras. 

Para nós, conseguir dar resposta às questões de partida e a elaborar as propostas 

didáticas foram, indubitavelmente, as maiores mais-valias que conseguimos alcançar 

com a realização deste trabalho de investigação, uma vez que conseguimos materializar 

a nossa investigação teórica e adaptá-la para o contexto real de sala de aula. Por isso, 

estamos certas de que este trabalho de investigação não terminará aqui, mas continuará 

a ser dinamizado e aperfeiçoado em contexto real de sala de aula, fruto de novas 
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experiências, leituras ou troca de ideias. A partir das linhas orientadoras fornecidas, 

cada professor poderá conceber a sua interpretação do desenvolvimento da competência 

comunicativa intercultural, em função do contexto educativo em que está inserido e das 

necessidades específicas dos seus alunos.  

Não obstante todo o empenho e dedicação que investimos neste trabalho, acreditamos 

que a falta de tempo sentida para aprofundar as nossas reflexões derivada da dificuldade 

de conciliação entre a atividade profissional e a investigação científica foi um dos 

maiores constragimentos que julgamos, contudo, ter superado.  

Dessarte, como pistas futuras de investigação, gostaríamos de estender o estudo sobre as 

representações inerentes ao estudo da cultura não só a outros alunos de PLE da FLUP, 

mas eventualmente, de outras línguas estrangeiras, como confronto da perspetiva "de 

fora" e a perspetiva "de dentro". Paralelamente, estudos posteriores poderão ser 

alargados a outros públicos adultos, noutros contextos.  

Numa investigação futura, pensamos ser pertinente lançar o questionário a alunos de 

PLE que estudem em instituições de ensino superior no estrangeiro e, neste âmbito, o 

papel das novas tecnologias da informação e comunicação seria crucial para estabelecer 

o diálogo e medir o impacto da influência da distância cultural nas representações 

culturais nos aprendentes de PLE, em confronto com os resultados previamente obtidos 

em contexto de imersão.  

Concluindo, muito trabalho de investigação pode/deve ser realizado em prol do 

desenvolvimento da competência comunicativa intercultural, do estabelecimento de 

pontes de significado entre o Eu e o Outro e do reconhecimento da humanidade que têm 

em comum.  
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APÊNDICE 1: QUESTIONÁRIO 

 

   

 

 
 

Por favor, leia com atenção as seguintes questões e responda a cada uma delas. Nas 
questões de tipo fechado (), assinale com uma cruz (X) e, nas questões de tipo aberto, 
responda objetivamente.  

 

Parte I: Apresentação dos inquiridos 

1) Sexo :  
 

 Feminino 
 Masculino  
 

2) Idade: ______anos  
 

3) Língua(s) Materna(s): 
_________________________________________________________________ 
 

4) Quantas línguas estrangeiras domina?  
 

 Menos de três 
 Mais de três 
Indique qual/quais: 
_________________________________________________________________ 
 

5) Exceto Portugal, já viveu noutro país estrangeiro por mais de um mês?  
 

 Sim 
 Não 
 

6) Qual é a sua razão para aprender português e viver em Portugal?  
 

 Pessoal 
 Projeto de intercâmbio (Erasmus, Comenius, etc.)  
 Profissional 
 Outra: Qual? 
_________________________________________________________________ 

Este questionário destina-se a estudantes de Português Língua Estrangeira (PLE) e 
decorre da realização de um projeto de investigação na Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto no âmbito da preparação de uma tese de Doutoramento em 
Didática de Línguas sobre o desenvolvimento da competência comunicativa 
intercultural na aula de PLE. O anonimato das respostas é garantido. Agradece-
se, desde já, a colaboração prestada.   
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7) Qual é o nível de Português que frequenta atualmente na FLUP? 
 

 A1.1 
 A1.2 
 A2 
 B 
 C  
 

8) Há quanto tempo estuda Português?  
 

 Há um mês 
 Há menos de um semestre 
 Há mais de um semestre  
 Há mais de um ano  
 

 

Parte II: Representações sobre cultura portuguesa  

 

9) Considera que existe uma cultura portuguesa?  
 

 Sim 
 Não 
 

 

9.1) Se respondeu sim, como considera esta cultura? 

 

 Globalmente homogénea 
 Globalmente diversa 
 

10)  Considera que conhece bem a cultura portuguesa?  
 

 Sim 
 Não  

11)  Na sua opinião, conhece bem a cultura do seu país?  
 

 Sim 
 Não  
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11.1) Justifique a resposta dada no número 11): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12)  Conhece algum símbolo que represente Portugal?  
 

              Sim 
              Não   
 
 
12.1) Se respondeu afirmativamente, qual/quais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

13) Assinale no mínimo três itens e no máximo cinco para cada pergunta com um (X):   
 

COMO SÃO OS PORTUGUESES? COMO É A LÍNGUA 
PORTUGUESA?  

COMO É 
PORTUGAL?  

 simpáticos  interessante  agradável 

 pessimistas   bonita  bonito 

 preguiçosos  difícil  degradado 

 tolerantes   importante  limpo 

 stressados  divertida  moderno 

 tímidos  útil  rico 

 modestos   ritmada  corrupto 

 hospitaleiros  romântica  barato 

 competentes  fechada  violento 

 outro(s):  
Qual/Quais?  
 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 outro(s):  
Qual/Quais?  
 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 outro(s):  
Qual/Quais?  
 
________________
________________ 
________________ 
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14) Observe a seguinte imagem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Quem representa esta imagem? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

15)  Observe com atenção a seguinte imagem:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1) Quem não é português na figura representada no número 15)?  

 

 a senhora 
 o senhor  
 os dois  
 

Desenho da autoria de Diana Costa 

 

Desenho da autoria de Diana Costa, adaptado de Huber-Kriegler et al. 
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15.2) Justifique a sua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

15.3)  Como é que as figuras representadas na situação apresentada no número 15 vão 
lidar com o possível conflito?  

 

 a senhora pede para o senhor entrar e esperar até ela estar pronta para sair 
 a senhora pede desculpa ao senhor e adiam o encontro para outro dia 
 o senhor fica muito embaraçado e não quer mais contactos com a senhora  

             outra(s) possibilidade(s): Qual/ quais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

15.4) O que sentiu ao analisar a situação representada no número 15? Assinale no 
mínimo três itens e no máximo cinco:  

 

 Naturalidade 

 Estranheza inicial  

 Intolerância  

 Surpresa 

 Humor  

 Empatia 

 Aceitação 

 Indiferença   

 Curiosidade 

             Outro(s). Qual/quais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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16) Que comportamentos associa aos portugueses? Escolha no mínimo três itens e no 
máximo cinco:  

 Ser pontual 

 Deitar lixo para o chão 

 Ser religioso  

 Bloquear a passagem  

 Ser consumista 

 Respeitar a fila 

             Cumprimentar um amigo com             
dois beijinhos  

 Cuspir para o chão 

             Olhar nos olhos de uma 
pessoa ao falar  

 Ser educado e direto  

             Esperar pelo sinal vermelho e 
atravessar na passadeira 

 Ser ecológico 

 Falar alto  

             Outro(s). Qual/quais?  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

17) Identifique um aspeto em que a cultura portuguesa e a sua cultura de origem:  
 
 
17.1) são semelhantes: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

17.2) são diferentes: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Parte III: A cultura na aula de PLE  

 

18) Na aula de Português Língua Estrangeira (PLE), que cultura(s) acha importante(s) 
estudar? 
 

 a cultura portuguesa 
 a cultura portuguesa e as culturas lusófonas 
 as culturas de origem dos alunos  
 todas as culturas referidas  
 

19) Considera que as atividades na aula de PLE devem ajudar o aluno a refletir sobre 
sua própria identidade cultural em comparação com a realidade portuguesa?  
 
 Sim 
 Não  

 
19.1) Justifique a resposta dada no número 19). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

20) Que tópicos considera mais importantes aprender sobre a cultura portuguesa na aula de 
PLE? Assinale no mínimo três itens e no máximo cinco.  
 

 história e geografia 

 hábitos e costumes 

             convenções sociais (regras de 

etiqueta, formas de tratamento,  padrões 

de cortesia, etc.)  

 música e dança  

 crenças, rituais e 

 festividades  

 comida  

 arte e literatura  

 sociedade e política  

 cinema e teatro 

 atitudes e comportamentos  

 roupa e códigos de 

 vestuário  

 valores  

 uso do espaço físico  

 linguagem corporal  

 outro(s) aspeto(s): Qual/quais? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

_______________________________

 
 417 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

 

21) O que é que faz para evitar mal-entendidos numa situação de comunicação em PLE? 
Assinale no mínimo três itens e no máximo cinco.  
 

 

Tento… 

 

 adaptar o meu discurso à pessoa com que falo.  

 estar atento à distância física entre mim e a pessoa com quem comunico.  

 falar exclusivamente em Português.  

 falar claramente.  

 pedir para explicar o sentido de algo que não compreendo ou para repetir em caso de 

dúvida.  

 confirmar a minha compreensão do que me dizem através de gestos ou de palavras 

do tipo “sim, pois, claro”.  

 fazer um esforço para compreender opiniões/perspetivas diferentes das 

 minhas.  

 criar empatia com a pessoa com quem falo, cooperando com ela.  

 não ridicularizar a pessoa com quem falo.  

 outro(s): Qual/quais?  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Muito obrigada pela sua colaboração!      
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"EU E O OUTRO" 

1. Complete o seguinte esquema com as suas informações pessoais e depois entreviste o 
seu colega:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Perguntou todas as informações pessoais?  

  Sim.              Não. Porque não? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

3. Que assuntos/ tema considera tabu perguntar a um familiar, amigo, colega, chefe?  

 TABU 

FAMILIAR  

AMIGO  

COLEGA   

CHEFE   

 

APÊNDICE 2: PROPOSTAS DIDÁTICAS 

FICHA 1 
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"O QUE É CULTURA?" 

Observe a seguinte imagem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: www.dreamstime.com  

1. O que representa a imagem acima?  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Na sua opinião, a cultura pode ser comparada a um icebergue? Porquê?  

  Sim             Não  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Na sua opinião, quais são os aspetos mais importantes da cultura de um país?  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

FICHA 2 
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4. Complete a imagem do icebergue com os números correspondentes aos seguintes 
aspetos culturais, localizando-os acima ou abaixo do nível da água:  
 
 

1) Humor 2) Religião 

3) Família e vida quotidiana  4) História e Geografia 

5) Hábitos e costumes 6) Música e dança  

7) Sociedade e política  8) Convenções sociais (regras de 

etiqueta, formas de tratamento, 

padrões de cortesia, etc.)  

9) Crenças, rituais e festividades  10) Gastronomia  

11) Arte e literatura  12) Roupa e códigos de vestuário  

13) Gestos e linguagem corporal  14) Atitudes e comportamentos  

15) Artesanato  16) Toque e contacto visual  

 

 

5. Compare as suas opções com as do seu/da sua colega do lado. A que conclusões 
chegaram?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Observe as seguintes imagens:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA 3  
GESTOS CULTURAIS NO MUNDO 
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1. Identifique quais são os gestos ofensivos para a sua cultura:  

GESTOS OFENSIVOS GESTOS NÃO OFENSIVOS 

 

 

 

 

 

2. O que significa cada gesto? Faça corresponder o número de cada imagem a um dos 
elementos da coluna B.  

A B 

   Paz; Vitória 
   Pedir boleia 
   Fazer figas 
   Aprovação  
   Desconhecimento; Indiferença 
   Frustração; ridículo; humilhação 
   Ok 
   Entusiasmo; celebração  
   Pedido de desculpa 
.   Gesto supersticioso usado para evitar má sorte ou algum tipo de 

azar 
.   Sinal para parar ou esperar  
.   Gesto usado para indicar loucura  
.  ) Boa sorte  
.   Manguito (Toma!), sinal de revolta  
.   Sinal para telefonar  
 
 
3. Na sua opinião, acha que estes gestos são frequentemente usados em Portugal? Em 
que situação?  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Na sua cultura, usa gestos iguais mas com significados diferentes? Dê exemplo para 
um gesto diferente na sua cultura para a turma poder adivinhar o seu significado!  
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

FICHA 3 (cont.) 
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CUMPRIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

4 5 

6 7 

8 9 

10 11
 

FICHA 4 
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1) Depois de observar as imagens fornecidas, faça a correspondência correta sobre o 

tipo de cumprimento:  

1.  a) Beija-mão  
2.  b) Beijinho à esquimó  
3.  c) Dois beijinhos  
4.  d) Dá-me cinco 
5.  e) Aceno 
6.  f) Levanta chapéu  
7.  g) Aperto de mão  
8.  h) Abraço 
9.  i) Vénia  
10.  j) Cumprimento maori  
11.  k) Cumprimento indiano (Namaste)  

 

2) Associe cada tipo de cumprimento a um país:  

A. PAÍS(ES):  

 

B. PAÍS(ES): C. PAÍS(ES):  

Informal: toque no 
ombro e abraço entre 
homens; 1 beijo em cada 
face entre mulheres e 
homens 
Formal: aperto de mão  

Informal entre amigos: 1 
beijo numa face e um 
abraço  
Formal: aperto de mão 

Informal / formal: aceno 

ou aperto de mão  

 

 
 

1. Portugal 2. Rússia 3. Espanha 4. Reino Unido 

5. E.U.A 6. Alemanha  7. Grécia 8. Dinamarca 

9. Itália 10. Brasil  11. França 12.  

 

3) Como é que se deve cumprimentar no seu país num contexto formal? E num contexto  

e informal?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

FICHA 4 (cont.) 
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Que estranho! Por que é que… 

 

os austríacos …servem um copo de água com o café ( tal como os gregos e os 
húngaros)?  

os belgas…insistem no perigoso princípio de dar prioridade à direita (à la belge/op z’n 
belgisch)?  

os britânicos…acham que os gatos pretos dão sorte, quando toda a gente pensa o 
contrário?  

os búlgaros e os gregos…abanam a cabeça como que a dizer «não», quando estão a 
dizer «sim»? 

os franceses…insistem em dizer soixante-dix (60) e quatre-vingt (80) quando os suíços 
vivem perfeitamente com septante e huitante (ou octante)?  

os franceses…chamam edifício (bâtiment) aos navios e os alemães máquina (Maschine) 
aos aviões?  

os alemães…põem o particípio passado no fim da frase, o que faz com que o orador 
fique sem fôlego e o ouvinte completamente baralhado?  

os húngaros…insistem em pôr o apelido de família antes do nome próprio? 

os italianos…comem a pasta só com o garfo? 

os espanhóis…põem no dicionário as palavras que começam por ch depois de czar?  

os suecos…terminam o alfabeto em «X, Y, Z, Ä, Ö, Å»?  

 

1. Que hábitos é que considera estranho?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2. Complete! Por que é que os portugueses…?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Fonte: “Nós, Europeus”, Hill (2001) 

FICHA 5 
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"À PRIMEIRA VISTA" 

1. Observe a seguinte imagem e descreva-a: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Considera a atitude da figura ofensiva?  

  Sim             Não 

2.1 Justifique a sua resposta.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Acha que pode haver outra interpretação para a sua primeira descrição?  

  Sim             Não 

3.1 Se respondeu sim, descreva a alternativa. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Das opções em baixo, assinale as alternativas correspondentes à sua primeira ideia:  

  Bocejar  
  Gritar  
  Arrotar  
  Rir alto 
  Cantar  
  Outra. Qual? 

 
 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Qual destas ações é considerada mal-educada no 
seu país? Acha que existe alguma diferença em 
relação a Portugal?  

________________________________________

________________________________________

________________________________________

 

FICHA 6 
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SITUAÇÕES CRÍTICAS NA AULA DE PLE?  
 

 
O que é que fazia nas seguintes situações? Escolha uma ou mais opções.  
 
1. Está meia hora atrasado para a aula de PLE. Quando chega à sala, o professor está a 
explicar algo importante à turma.  
O que é que faz?  
a. Entra na sala, dirige-se ao professor e pede desculpa pelo atraso.  
b. Espera no corredor até a aula acabar para pedir desculpa ao professor.  
c. Bate à porta da sala e espera um sinal do professor para poder entrar.  
d. Entra na sala e senta-se o mais discretamente possível.  
 
2. O professor distribui o trabalho para casa para a aula seguinte. Ao ver os vários 
exercícios, sabe que não vai ter tempo de os completar todos.  
O que é que faz?  
a. Explica a situação ao professor e pergunta se pode corrigir os exercícios mais tarde.  
b. Decide não ir à aula seguinte.  
c. Tenta fazer o maior número de exercícios mas não diz nada ao professor.  
d. Vai à aula mas sem fazer o TPC.  
 
3. Tem uma consulta no médico e, por isso, precisa de sair mais cedo da aula.  
O que é que faz? 
a. Decide não ir à aula.  
b. Sai da sala de aula quando está na hora de ir para a consulta.  
c. Explica a situação ao professor antes da aula começar.  
d. Quando chega a hora de sair da sala, levanta-se e dirige-se ao professor e explica-lhe 
porque tem de sair mais cedo.  
 
4. Tem uma dúvida sobre um aspeto que o professor explicou na aula.  
O que é que faz? 
a. Fica com um ar confuso.  
b. Diz “Professor, tenho uma pergunta”.  
c. Levanta o braço, espera que o professor o chame para falar e só depois lhe pede para 
explicar ou repetir.  
d. Espera pelo fim da aula e pede ao professor para lhe explicar em privado.  
 
5. Chegou mais cedo à sala de aula e está a conversar com um colega. Depois, o 
professor chega.  
O que é que faz?  
a. Interrompe a conversa e levanta-se para cumprimentar o professor.  
b. Olha diretamente para o professor, cumprimenta-o e interrompe a conversa com o 
colega.  
c. Cumprimenta o professor mas não o olha nos olhos.  
d. Cumprimenta o professor mas continua a conversar com o colega.  
 
No seu país, as suas escolhas seriam as mesmas? Por que sim/ não? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

FICHA 7 
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"NA MINHA OPINIÃO…" 

 

1) Complete a seguinte tabela com as expressões transcritas e numeradas de 1) a 25):  

EXPRESSAR A 
OPINIÃO 

CONCORDAR DISCORDAR 

 
 
 

  
 
 

SUGERIR UMA 
ALTERNATIVA 

REFORMULAR INTERROMPER 

   
 
 
 
 

 

1) Tens toda a razão! 

2) Não acho que… 

3) O que eu quero dizer é… 

4) Desculpe, posso dizer uma coisa?  

5) É verdade!  

6) E que tal assim?  

7) De acordo com a minha perspetiva… 

8) Não é sempre o caso.  

9) Acho que… 

10) Concordo totalmente! 

11) Não partilho a sua opinião.  

12) Para mim… 

13) Desculpe interromper mas… 

14) Compreendo o teu ponto de vista 

mas… 

15) Penso que… 

16) Isso é exatamente o que eu penso!  

17) Talvez… 

18) Não posso concordar mais!  

19) Estou certo que… 

20) Não necessariamente!  

21) Parece-me que… 

22) Acredito que… 

23) Na minha opinião… 

24) Eu ia dizer isso!  

25) Desculpe mas não concordo 

consigo. 

 

2) Se tiver uma opinião diferente do seu colega, expressa-a direta ou indiretamente? 

Porquê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

FICHA 8 
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"QUARTO DE HORA ACADÉMICO" 

Observe a seguinte imagem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Imagine o que diz o professor ao entrar na sala de aula.  

______________________________________________________________________ 

2) Que importância tem a pontualidade para si?  

Irrelevante  Pouco importante  Importante  Muito importante 

3) O grau de importância da pontualidade depende do tipo de compromisso (pessoal ou 
profissional)?  

  Sim             Não 

4) É uma pessoa pontual ou costumar estar sempre atrasado? Considera esse facto uma 
caraterística cultural do seu país ou uma caraterística individual? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

5) Qual é a duração máxima de tempo de espera por alguém que está atrasado? 
______________________________________________________________________ 

6) Imagine que é convidado para uma festa de aniversário que começa às 22:00. A que 
horas planeia chegar à festa? Porquê? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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"CONSELHOS: SIM OU NÃO?" 

Imagine que um estrangeiro vem viver para Portugal! Pense em recomendações para se 
adaptar melhor à vida portuguesa.  

 

EM PORTUGAL 

SIM NÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine que um estrangeiro vai viver para o seu país! Pense em recomendações para se 
adaptar melhor à vida no seu país.  
 

NO MEU PAÍS: _______________________ 

SIM NÃO  
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"O PERFEITO EUROPEU!" 

Observe a seguinte imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Identifique as nacionalidades representadas na imagem.  

1:  

2:  

3:  

4:  

5:  

6:  

7:  

8:  

9:  

10:  

11:  

12:  

13:  

14:  

15:  

 

b) Complete as caraterísticas das nacionalidades, de acordo com a imagem.  

 

______________________ como um 

britânico.  

______________________ disponível 

como um belga.  

______________________ flexível 

como um sueco.  

______________________ como um 

irlandês.  
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______________________ como um 

finlandês.  

______________________ como um 

luxemburguês.  

_______________________ como um 

espanhol.  

_______________________ como um 

holandês.  

_______________________como um 

alemão.  

_______________________ como um 

austríaco.  

_______________________ como um 

grego.  

_______________________ como um 

francês.  

_______________________ como um 

português.  

_______________________ como um 

italiano.  

_______________________ como um 

dinamarquês.  

 

 

c) Concorda com estas associações? Justifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

Qual é o oposto correto?  

 

a) disponível 

b) flexível 

c) sóbrio 

d) falador 

e) famoso 

f) humilde 

g) generoso 

f) bem-humorado 

g) paciente 

h) organizado 

i) controlado 

j) discreto  

1. desorganizado 
2. avarento 

3. impaciente 
4. espalhafatoso 

5. desconhecido 
6. descontrolado 

7. calado 
8. rígido  

9. bêbedo  
10. arrogante  

11. mal-humorado 

12. indisponível 
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1. Na sua opinião, como é que seria o “perfeito” português?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
2. Uma piada diz que na melhor Europa, a comida seria francesa, a 

música pop inglesa, o design italiano e a polícia alemã.  

E numa Europa de pesadelo teríamos comida inglesa, música pop 

francesa, design alemão e polícia italiana!  

 
Concorda com estas definições dos povos europeus ou considera que representam 

estereótipos? Justifique.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Na sua opinião, quais são as nacionalidades mais estereotipadas? Porquê?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Como é que seria o perfeito habitante do seu país/ da sua região?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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"ESTEREÓTIPOS" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complete as frases livremente, de acordo com o que associa a cada nacionalidade:  
 
Os Ingleses 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Os Franceses 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Os Alemães 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Os Italianos 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Os Espanhóis 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Os Portugueses 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Imagine que todas as figuras da imagem falam português. Escreva um diálogo e simule-
o na aula.  
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"NÓS E OS OUTROS" 

Observe esta imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Imagine a que países, grupos profissionais e níveis sócio-económicos pertencem o 

grupo da esquerda e da direita. Justifique a sua resposta.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

2. Assinale os sentimentos das pessoas do grupo da direita ao verem o outro grupo:  

 

 Naturalidade 

 Estranheza inicial 

 Intolerância 

 Surpresa 

 Humor 

 Empatia 

  Aceitação 

  Indiferença 

  Curiosidade 

  Outro(s). Qual/quais? 

 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Agora observe a mesma imagem de outra perspetiva:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ACIDI  
 

3. Descreva esta imagem em termos de:  

- contexto;  

- pessoas envolvidas; 

- sentimentos/ atitudes.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Em Portugal, qual é o "grupo" com que se identifica mais? Porquê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. No seu país, qual é o "grupo" com que se identifica mais? Porquê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Que mensagem transmitem estas imagens? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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"ANÁLISE DE UM POEMA" 

Leia o seguinte poema de António Gedeão: 

 
Encontrei uma preta 
que estava a chorar, 
pedi-lhe uma lágrima 
para a analisar. 
  
Recolhi a lágrima 
com todo o cuidado 
num tubo de ensaio 
bem esterilizado. 
  
Olhei-a de um lado, 
do outro e de frente: 
tinha um ar de gota 
muito transparente. 
  
Mandei vir os ácidos, 
as bases e os sais, 
as drogas usadas 
em casos que tais. 
  
Ensaiei a frio, 
experimentei ao lume, 
de todas as vezes 
deu-me o que é costume: 
  
Nem sinais de negro, 
nem vestígios de ódio. 
Água (quase tudo) 
e cloreto de sódio. 
 

1. Qual é a mensagem deste poema? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Dê um título ao poema. 

______________________________________________________________________ 

Para discutir:  

1. Tem algum amigo chegado ou colega de outra nacionalidade/etnia?  
2. Casaria com uma pessoa de outra nacionalidade ou de outra etnia ou religião? Porque 
sim/ não?  
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"UMA VIAGEM PELA EUROPA" 

Leia o seguinte texto e responda às perguntas do exercício 1: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Moscovo a Lisboa de comboio: Dois jornalistas em viagem pelos estereótipos 

europeus 

 

"Fátima, Fado, Futebol"? "As mulheres portuguesas têm bigode"? Os portugueses são 

uns "borlistas" de primeira? São estereótipos como estes, ligados aos portugueses, e 

outros, ligados a todos os europeus, que dois jornalistas, um alemão e um italiano, vão 

questionar, investigar, debater e etc.: É um projeto, em forma de viagem de comboio 

relatada em blogue, que começa agora em Moscovo e termina dia 13 em Lisboa. 

O projecto "Mockba - Lisboa" partiu: dois jornalistas, um alemão e um italiano, 

atravessam a Europa de comboio, de Moscovo (Rússia), de onde saíram domingo, rumo 

à capital portuguesa. A viagem, com o apoio do instituto alemão Goethe, será seguida 

num blogue (também em português) e destina-se (também) a pôr em causa estereótipos 

de e sobre os povos europeus. Dia 13 de Maio, a dupla chega a Santa Apolónia, Lisboa. 

Esta é a segunda odisseia de Beppe Severgnini (do jornal italiano "Corriere della Sera") 

e Mark Spörrle (do alemão "Die Zeit"), depois de uma primeira viagem similar, entre 

Berlim e Palermo, feita em 2010. Agora, prometem relatar diariamente "as vivências, 
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experiências e impressões dos países visitados - umas a partir de um olhar alemão, 

outras de um ponto de vista italiano". 

Os relatos (texto e vídeo) vão ser publicados diariamente num blogue da viagem, 

traduzido em dez línguas (português incluído), onde os leitores também poderão fazer 

perguntas aos viajantes (neste caso, só em três línguas: italiano, alemão e inglês). A 

estreia de relatos da viagem está marcada para dia 1, em "direto" da Praça Vermelha 

moscovita. Mas, online, já está uma questão: "o que pensam italianos e alemães sobre o 

Dia do Trabalhador e o que resta em Moscovo deste feriado que simbolizava como 

nenhum outro o Bloco de Leste socialista?". Para a criação desta reportagem em 

movimento, lançam mais questões ao leitor: "E vocês? Onde se encontram neste 

momento? Talvez numa das cidades da nossa viagem?" 

A viagem passa por Kiev, Cracóvia, Praga, Viena, Zurique, Lyon, Marselha, Barcelona 

e Madrid, com chegada a Lisboa prevista para a manhã de dia 13 - nesse dia, já com 

uma apresentação no Instituto Goethe (Campo Mártires da Pátria), onde os jornalistas 

vão poder conhecer "gentes e lugares lisboetas que possam contrariar (ou talvez 

confirmar?) alguns estereótipos e preconceitos que circulam no senso comum alemão e 

italiano", segundo confirma a organização. 

No caso português, dá-se logo os exemplos do país dos "três efes": "Fátima, Fado, 

Futebol" ou "que as mulheres portuguesas têm bigode", além da expressão italiana "fare 

il portoghese", usada no país quando alguém não paga uma conta ou o bilhete de 

transporte. 

Blogue Moskau - Lisboa 
 

http://fugas.publico.pt/Noticias/283671_de-moscovo-a-lisboa-de-comboio-dois-

jornalistas-em-viagem-pelos-estereotipos-europeus  

 

Exercício 1:  

a) De que nacionalidade são os jornalistas que fizeram esta viagem pela Europa? 

______________________________________________________________________ 

b) Qual foi o ponto de partida desta viagem? 

______________________________________________________________________ 

c) Onde vai terminar esta viagem? 

______________________________________________________________________ 
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Exercício 2: Verdadeiro ou Falso? Identifique as frases com V ou F e corrija as frases 

falsas:  

a) Os jornalistas passaram por dez países europeus. _____ 

b) O público pode acompanhar o relato da viagem através da internet. _____ 

c) Os jornalistas querem interagir com o público através da colocação de perguntas no 

blog. _____ 

a) ____________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________ 
 

Exercício 3: Que imagens, valores ou ideias associa aos países visitados pelos 

jornalistas? Acha que são estereótipos? Porque sim/não?  

a) a Ucrânia ____________________________________________________________ 

b) a Polónia ____________________________________________________________ 

c) a República Checa _____________________________________________________ 

d) a Áustria ____________________________________________________________ 

e) a Suíça ______________________________________________________________ 

f) a França _____________________________________________________________ 

g) a Espanha ____________________________________________________________ 

h) Portugal _____________________________________________________________ 
 

 

Exercício 4: Pense em três palavras para descrever o seu país de origem. Acha que são 

estereótipos? Porque sim/não?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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"GOSTOS E PREFERÊNCIAS" 

 

1) Converse com o seu colega sobre as seguintes questões: 

 

a) Qual é o povo de que mais gosta? 

______________________________________________________________________ 

b) Qual é o povo de que menos gosta? 

______________________________________________________________________ 

c) Qual é o povo com melhor sentido de humor? 

______________________________________________________________________ 

d) Qual é o país com melhor gastronomia? 

______________________________________________________________________ 

e) Qual é o povo mais sexy? 

______________________________________________________________________ 

f) Qual é o povo com uma mentalidade mais aberta? 

______________________________________________________________________ 

g) Quem são os povos mais malcriados? 

______________________________________________________________________ 

h) Quem são os povos mais eficientes? 

______________________________________________________________________ 

i) Em que país gostava mais de viver? 

______________________________________________________________________ 

j) Se não pudesse ter a sua própria nacionalidade, a que outra nação gostaria de 

pertencer? 

______________________________________________________________________ 

k) Qual foi o país que maior contributo deu ao mundo? 

______________________________________________________________________ 

l) Qual é a sua cidade favorita? 

______________________________________________________________________ 
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2) Agora leia o seguinte artigo e confirme se as suas opções coincidem ou não com as 

apresentadas.  

A família europeia acabou de crescer, e muito, com a entrada de 10 novos Estados-
membros na União Europeia em Maio. Mas em todas as famílias há uns que se integram 
melhor do que outros. Pelo que nos pareceu um bom momento para perguntar aos 
Europeus o que sentem uns pelos outros. 
 
Para saber a resposta, a Reader’s Digest fez inquéritos em 38 cidades de 19 países 
europeus (entre nós em Aveiro e Faro), de Portugal à Rússia, convidando perto de 4000 
inquiridos a fazerem comentários sobre qualquer país que não fosse o deles.  
 
Perguntámos coisas como quais eram os europeus de quem gostavam mais (e menos), 
quem eram os mais atraentes, os mais eficientes, os que tinham melhor sentido de 
humor e melhor gastronomia, onde gostariam realmente de viver e até qual a 
nacionalidade que mais gostariam de ter, para além da sua.  
 
O resultado da nossa sondagem indica que nós, Europeus, estamos apaixonados pela 
Itália, pelo seu povo e pela sua comida. Os Italianos são os mais populares e os mais 
atraentes (talvez as duas coisas estejam relacionadas), além de que têm de longe a 
melhor gastronomia. A Itália é o país onde a maioria dos Europeus mais gostaria de 
viver (não os Portugueses, 17% dos quais põem a Suíça em primeiro lugar, embora a 
Itália siga a meio ponto), e a nacionalidade italiana é a que mais gostaríamos – 
Portugueses incluídos – de ter.  
 
A nossa sondagem tende a confirmar alguns dos estereótipos nacionais mais resistentes: 
os Alemães são considerados os mais eficientes (e mais malcriados), os Holandeses, o 
povo de mentalidade mais aberta. Mas muitos britânicos poderão ficar agradavelmente 
surpreendidos ao descobrirem que passam por ter o melhor sentido de humor. Parece 
que os Europeus julgam os nativos da Grã-Bretanha com base em Mr. Bean, Basil 
Fawlty e Monty Python.  
 
Eis como os Europeus votaram detalhadamente, em 12 categorias.  
 
Qual o povo europeu de que mais gosta? 
 
A Itália ficou em primeiro lugar, com 16% dos votos. Entre nós, a Itália tem 18% das 
preferências, seguida da Espanha com 17% e da França com 15%. Um português 
francófilo exclamou mesmo perante o entrevistador: «Os Franceses fazem tudo 
melhor.» Em Munique, Alemanha, uma mulher de 68 anos exprimiu sentimentos tão 
calorosos acerca da Itália e do seu povo que acabou por se interrogar se «não teria sido 
italiana numa vida anterior. 
Sempre que ouço a palavra 'Itália', o meu coração bate mais depressa». 
 
Em termos gerais, os corações das mulheres europeias batem mais depressa pelos 
italianos. Vinte por cento das mulheres com idades entre os 36 e os 50 anos e 15% das 
mulheres com mais de 50 anos escolheram a Itália. Seguiu-se a Espanha, com 12%, e a 
França, com 10%. O Reino Unido ficou em quarto lugar, com 7% dos votos. Em último 
ficaram a Polónia, a Rússia, a Hungria e a Eslováquia, com 1% cada. Quanto a Portugal 
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fica acima: 68 entrevistados elegeram o nosso País.  
 
Qual o povo europeu de que menos gosta? 
 
Aqui também houve um claro vencedor: 22% dos inquiridos escolheram a Alemanha. 
Em Portugal a Alemanha ganha também, mas com menos votação negativa; apenas 
11% escolheram gostar menos desse país.  
 
Em Hasselt, Bélgica, uma mulher de meia-idade queixou-se: «Os Alemães são 
demasiado barulhentos e demasiado chauvinistas.» Um pormenor interessante foi o 
facto de os mais jovens, sobretudo mulheres, terem sentimentos mais intensos neste 
ponto do que os mais velhos. Vinte e cinco por cento das mulheres entre os 18 e os 35 
anos mostraram-se desagradadas com os Alemães, em comparação com 20% das 
mulheres de mais de 50 anos.  
 
Mas há muito quem aprecie as boas qualidades dos Alemães. Uma mulher de Tours, 
França, disse: «Gosto da Alemanha porque é um país que cuida das suas cidades. Estão 
sempre limpas, sem papéis sujos no chão.»  
 
E uma secretária de 44 anos, também de Tours, contou que, quando perguntou a uma 
mulher de Munique se podia recomendar-lhe um hotel, a alemã a convidou para ficar 
em sua casa. 
 
A Rússia e a França ficaram em segundo lugar do desagrado com 12% dos votos cada. 
Um jovem checo de Praga explicou que os Franceses lhe desagradavam particularmente 
«por causa do seu orgulhoso patriotismo». Mas a inveja também pode desempenhar o 
seu papel nessas antipatias. Em Bratislava, Eslováquia, uma mulher de meia-idade 
admitiu que detestava os Franceses, «sobretudo as mulheres, porque comem que se 
fartam e conseguem nunca pesar mais do que 40kg». 
 
E há até exercícios de autoflagelação: um português casualmente entrevistado em 
França disse que gosta menos dos Portugueses porque os conhece melhor.  
 
Mas quase ninguém antipatiza connosco ou com os Escandinavos: a classificação mais 
baixa nesta categoria foi para a Noruega e a Suécia, seguidos de perto por Portugal, 
Dinamarca e Finlândia, com 1% dos votos cada. Houve uma exceção: «Neste 
momento», desabafou uma matrona finlandesa em Helsínquia, «detesto os Suecos mais 
do que quaisquer outros. Acabaram de vencer a Finlândia em hóquei sobre o gelo.»  
 
Qual o povo europeu com melhor sentido de humor? 
 
Para a generalidade dos Europeus, a Grã-Bretanha, com 30% dos votos, gera muito 
mais risos do que os seus rivais mais próximos, a Itália, com 15%, e a França e a 
Espanha, empatadas a 7%. Mas para os Portugueses, o melhor humor é italiano (25%), 
seguido do espanhol (24%) e só depois do britânico (21%). 
 
O que mais agradava a um holandês de meia-idade de Alkmaar era a capacidade dos 
comediantes britânicos para «parecerem mortalmente sérios ao mesmo tempo que eram 
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realmente hilariantes». 
 
Uma jovem húngara que vira todos os filmes dos Monty Python tivera uma verdadeira 
paixão pelo humor britânico até ir a Londres. Durante uma longa espera por um metro, 
uma noite, encontrou um jovem inglês que lhe explicou que o atraso se devia 
provavelmente a um acidente. «Deve haver dezenas de mortos.» «Só quando o jovem 
desatou a rir é que eu tomei consciência do lado mais negro de certo humor britânico.»  
 
Os homens são quem mais aprecia a graça britânica: 32% dos inquiridos do sexo 
masculino votaram no Reino Unido.  
 
Quanto ao humor português, não deixa marca, muito francamente. Só 30 pessoas se 
lembraram dele, um resultado a par com a Suíça e a Rússia, o que diz muito.  
 
Qual o país europeu com melhor gastronomia? 
 
Novo triunfo para a Itália, com 40% dos votos – uns esmagadores 48% em Portugal –, 
contra os 23% que escolhem a gastronomia francesa – 12% entre nós. O terceiro lugar 
entre o geral dos Europeus foi para a Grécia, com 9%, mas os Portugueses colocam aí a 
cozinha de Espanha, preferida por 8% dos inquiridos, que pouco se lembram dos 
gregos. 
 
Mais de metade das jovens europeias com idades entre os 18 e os 35 anos inquiridas 
votaram na comida italiana. «A Itália contribuiu tanto para a gastronomia», 
entusiasmou-se um inglês de meia-idade de Luton. «Que seria de nós sem piza e sem 
massas?»  
 
Uma secretária alemã de 32 anos, em Berlim, escolheu a Bélgica como ideal 
gastronómico, declarando: «Não há nada melhor do que batatas fritas com manteiga de 
amendoim. Consegue ser melhor do que lagosta ou piza.»  
 
Uma jovem húngara de Budapeste frisou que os melhores pratos nacionais tendem a 
saber melhor nos respectivos países de origem. «O cappuccino que tomei num café de 
estrada em Itália era muito melhor do que o que é servido mesmo no melhor restaurante 
de Budapeste.» 
 
A gastronomia portuguesa não chega aos 1% de votos, mas fica à frente da holandesa, 
da polaca, da norueguesa, da russa, da belga e da dinamarquesa. Era o mínimo, pode 
dizer-se ...  
 
 
 
Quem são os europeus mais sexy? 
 
Nova medalha de ouro para a Itália, com 34% dos votos. Italianos e italianas saem ainda 
mais destacados entre os inquiridos portugueses, 45% dos quais os elegem. Os 
Franceses veem longe em sensualidade com 12%, seguidos dos Espanhóis com 9%. 
 
Comentário de um jovem britânico de Luton: «O povo mais sexy só pode ser o italiano, 
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tanto homens como mulheres. Sabem que são sexy, o que é irritante, mas isso torna-os 
ainda mais atraentes.»  
 
As mulheres não tinham dúvidas; 43% das inquiridas do sexo feminino, com idades 
entre os 35 e os 50 anos, votaram nos Italianos, contra uns escassos 12% de votos para 
os Espanhóis. 
 
Os menos sexy foram os pobres cidadãos belgas, que receberam zero por cento dos 
votos; 47 pessoas ainda se lembraram de Portugal. 
 
Uma jovem dinamarquesa de Copenhaga entendeu que a pergunta devia ter sido 
subdividida: «Embora as mulheres italianas sejam fantásticas, os homens italianos não o 
são. Agora, os Suecos …!» 
 
Depois de ter proclamado a sua preferência pelos homens de Espanha, uma senhora 
britânica de meia-idade, em Luton, baixou a voz e acrescentou: «São bastante peludos, 
não são? Mas não digam ao meu marido.»  
 
Em Budapeste, quando uma jovem mãe acabou de exprimir a sua sincera aprovação 
pelos espanhóis, a sua filha pequena perguntou: «Então, porque casaste com o papá?»  
 
Qual o povo europeu com uma mentalidade mais aberta? 
 
Com a sua característica descontração no que diz respeito a sexo e drogas, os 
Holandeses foram os primeiros classificados nesta categoria, com 21% dos votos – entre 
nós levaram mesmo 37% dos votos, seguidos de longe pela Alemanha, com 11%. 
Apesar de todos os mitos sobre a liberalidade sueca, os Portugueses põem a Suécia 
apenas em 3º lugar com 10%.  
 
Durante uma visita a Amsterdão, um jovem húngaro ficou boquiaberto ao dar por si 
num café onde podia «podia encomendar erva e haxixe a partir da ementa». Outro 
jovem eslovaco de visita à Holanda, ficou igualmente surpreendido ao deparar com um 
clube para homossexuais ao lado de uma igreja católica. «Deve significar que católicos 
e homossexuais não se incomodam com a presença uns dos outros.»  
 
Para os inquiridos em geral, o segundo lugar foi para a Suécia, com 10%, seguida da 
França, da Itália (outra vez) e da Alemanha, com 8% cada.  
 
Quem são os europeus mais malcriados? 
 
Para o geral dos Europeus inquiridos, a Alemanha foi quem se saiu pior desta pergunta, 
com 27% dos votos; mas não em Portugal, onde 22% consideram que são os espanhóis 
os mais malcriados, vindo a Alemanha em 3º lugar com 16% e, por qualquer razão 
misteriosa, os Irlandeses em 4º, com 11%. 
 
Uma jovem mãe checa, de Praga, não tinha dúvidas sobre os Alemães: «São muito 
barulhentos e pouco respeitosos. Gritam constantemente.»  
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Os segundos mais malcriados para o total dos inquiridos foram os Franceses, com 14% 
(entre nós, só 4% os escolhem). «São brutais e agressivos no trânsito», foi o veredicto 
de um belga de 40 anos. 
 
Mas o 2º lugar em Portugal vai inteirinho para os Britânicos, com 20% dos votos. «Os 
ingleses não sabem comportar-se quando estão de férias. Não fazem senão beber e 
berrar», disse um dos inquiridos, provavelmente ainda receando as visitas do Euro2004.  
 
Os menos malcriados foram a Noruega e a Suíça, com 1% cada. Praticamente ninguém 
(exceto uns irritantes 58 inquiridos) se lembrou felizmente de nós, deixando-nos na 
excelente companhia de Finlândia e Dinamarca.  
 
Quem são os europeus mais eficientes? 
 
Apesar dos recentes desgostos económicos, os Alemães ainda são considerados o povo 
mais eficiente da Europa, com uns categóricos 45% dos votos – 30% entre nós –, 
votação que ascende aos 50% entre os inquiridos do sexo masculino de todas as idades.  
 
Os aplausos vieram de todos os lados. Na Bélgica, uma mulher de meia-idade afirmou: 
«Os Alemães respeitam sempre os seus acordos». Uma checa comentou com admiração: 
«São tão precisos e exactos em tudo o que fazem.» Na Grã-Bretanha, um homem de 
meia-idade sublinhou: «Os Alemães fizeram muitíssimo pela engenharia e pela 
indústria.»  
 
Os sempre asseados suíços ficaram num segundo lugar muito distante, com uns meros 
11 por cento – 14% entre nós. Ninguém parecia esperar muito de Portugal, que ficou 
abaixo do 1%, mas melhor que a Grécia, a Hungria, ou os 0% da Eslováquia. 
 
Qual o país europeu onde mais gostava de viver? 
 
Se pudessem, muitos dos europeus rumariam a sul, principalmente para a Itália (16%), 
seguida de perto pela Espanha (15%) e com a França em terceiro lugar (11%). Os países 
menos desejados foram a Polónia e a Eslováquia, com 0%. Em Portugal, gostariam de 
viver exatamente 93 das pessoas inquiridas, razóaveis 2,5% de preferências.  
 
Já as preferências portuguesas são diferentes: a Suíça vem em 1º lugar com 17% (será a 
emigração, serão os lagos, serão os chocolates, serão os relógios?), seguida de muito 
perto pela Itália (16%) e a Espanha (10%). 
 
Um banqueiro parisiense reformado, muito viajado, tinha excelentes recordações da 
região de Aragão, em Espanha. «Acolheram-me tão calorosamente e trataram-me como 
se eu fosse da família.»  
 
E acrescentou: «Receio que em França sejamos muito menos amistosos; podíamos 
muito bem aprender algumas lições dos nossos vizinhos.» 
 
Em S. Petersburgo, um russo de 40 anos terá explicado involuntariamente a preferência 
portuguesa (e sua) com este bom argumento a favor da Suíça: «É um país onde nunca 
houve uma guerra e onde penso que nunca haverá. É uma nação astuta. Chegará a 
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acordo com quem for preciso, e pagará a quem tiver de pagar, mas nunca entrará em 
guerra.»  
 
Se não pudesse ter a sua própria nacionalidade, a que outra nação europeia 
gostaria de pertencer? 
 
A Itália venceu mais uma vez, com 13% dos votos (18% entre nós). Um jovem 
empregado de balcão de Ávila, Espanha, achava que os Italianos eram o povo que mais 
tinha em comum com os seus compatriotas. «Vejo-os como sendo muito semelhantes a 
nós nos seus gostos culinários. Divertem-se e têm imenso sentido de humor. Além 
disso, não parecem ter a mesma necessidade de trabalhar tanto e de ser tão prósperos 
como os Alemães.»  
 
O seu próprio país, a Espanha, foi o segundo classificado, com 11% dos votos (12,5% 
entre nós), ficando a França em terceiro com 10%. Mas para os Portugueses o 3º lugar 
vai para outro: a Suíça, nacionalidade por que optariam 10% dos inquiridos, enquanto a 
França só cativa 8%. 
 
Um escritor belga de 50 anos quase optou pela nacionalidade britânica. «Mas não 
aderiram ao euro, portanto não os considero europeus.»  
 
Um polaco de Wodzislaw Slaski desejava a nacionalidade britânica por uma razão 
simples: «Não têm de passar pelo esforço de aprender qualquer língua estrangeira para 
poderem sentir-se cidadãos do Mundo.»  
 
Qual o país europeu que maior contributo deu ao mundo? 
 
Os Ingleses podem passar por insulares, mas a sua influência além-fronteiras é 
amplamente reconhecida. Ficaram em primeiro lugar nesta categoria, com 28% dos 
votos (27% em Portugal), por toda a espécie de razões. «Porque inventaram o futebol», 
disse um suíço idoso de Yverdon-les-Bains. «Porque descobriram a penicilina», opinou 
uma senhora checa.  
 
No geral, a Alemanha obteve 21% dos votos e a França, 13%. Mas em Portugal a lista é 
diferente: a seguir ao Reino Unido vêm a Itália, com 21%, a França, com 12%, a Grécia, 
com 11% (aqui está uma lembrança esclarecida), e só depois a Alemanha (10%). 
 
Um jovem russo escolheu a Alemanha «pelos seus excelentes carros». Um jovem 
dinamarquês sugeriu a Suíça: «Deram-nos o queijo e o relógio.»  
 
Um jovem britânico apresentou um forte argumento a favor da Irlanda: «Deram ao 
mundo a cerveja Guinness.» 
 
De Portugal lembraram-se 21 inquiridos do total de quase 4000. Ou, nas palavras de um 
aveirense do sexo masculino e de meia idade: «A Europa devia lembrar-se mais do 
contributo de Portugal.» 
 
Qual é a sua cidade europeia favorita? 
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Paris foi o destino mais desejado, com 25% dos votos (14,5% dos votos portugueses); 
Londres e Roma obtiveram 13% cada (entre nós 9,5 e 7,5% respetivamente), Praga e 
Barcelona, 6% (entre nós 8,5 e 5,5% respetivamente) e Veneza, 5% (4,5%). 
 
Um holandês de 55 anos tornou-se poético: «Adoro Paris pela sua nostalgia, pelos 
velhos edifícios. Há tanto que ver, é maravilhoso.»  
 
Também na Holanda, uma jovem estudante de Psicologia de 25 anos insistia: «Em 
Roma, não há nada que não seja bonito.»  
 
Uma estudante belga de 22 anos entusiasmava-se, «Roma tem um visual e uma comida 
impressionantes. E os homens também são deliciosos.»  
 
Um austríaco de 47 anos, trabalhador da função pública, optou pela vizinha cidade de 
Munique, do outro lado da fronteira. «As pessoas são muito parecidas connosco e têm 
boa cerveja.»  
 
As considerações pessoais mostraram ter um grande peso. Em Varsóvia, uma elegante 
senhora polaca suspirou: «Moscovo. Foi onde vivi o meu grande amor.»  
 
E a beleza não é tudo. Seis cidadãos da Polónia, Hungria, Portugal e Suécia escolheram 
Manchester, cidade célebre sobretudo pela sua equipa de futebol e pela chuva.  
 
A Reader's Digest entrevistou 3 841 pessoas em 19 países europeus, durante os meses 
de Março e Abril de 2004. Em Portugal, as entrevistas de rua decorreram no mês de 
Abril, em Aveiro e Faro. 
 
Fonte: http://www.seleccoes.pt/quem_s%C3%A3o_os_europeus_mais_populares 
 

 

3) Concorda com as respostas do inquérito? Justifique a sua resposta.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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"PORTUGAL VIRTUAL" 

 

Introdução: Como é que Portugal e os Portugueses são vistos em sites internacionais?  

 

Tarefa: Apresentação sobre a informação compilada e exposição de opinião crítica 

 

Processo: Consulta dos seguintes recursos:  

 

- www.quintessential.co.uk 

- www.executiveplanet.com 

- www.ediplomat.com 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Heteroavaliação (Critérios de avaliação):  

- Componente visual;  

- Motivação;  

- Organização;  

- Utilização de recursos.  

 

Leia o seguinte texto para confirmar a informação que recolheu online.  

FICHA 17 
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Os portugueses vistos pelos sites estrangeiros 

 

Todos são unânimes: os portugueses ainda são tradicionais e conservadores, as famílias 

são grandes e os seus elementos apoiam-se mutuamente. Não se sabe há quanto tempo é 

que os senhores que fornecem estas informações não vêm a Portugal, mas já deve ser 

considerável. 

A ideia das famílias à italiana transborda para o trabalho. 

Em www.quintessential.co.uk diz-se mesmo que dar emprego a pessoas conhecidas 

(vulgo ‘cunha’) é bem visto porque é um sinal de confiança. Aqui também se diz que os 

portugueses são formais e conservadores, e que ligam muito às aparências. Não só 

respeitamos como adoramos hierarquias, os chefes são autoritários, e há geralmente 

uma pessoa que acumula o poder, sem respeito pelas decisões dos outros. O mais 

engraçado é que depois nos ofendemos quando usam “tácticas de negócio agressivas.” 

Mas se tiver negócios a tratar com um português, é aconselhável fazê-lo cara a cara: os 

portugueses não se dão muito bem com emails e telefones. “Embora honestos, não dão 

informações a não ser que lhes peçam, principalmente se têm interesse em ficar 

calados” – pois… mas será que os ingleses, alemães e russos falam pelos cotovelos 

quando é do seu interesse ficarem calados? Mistério… 

Honestos mas não tanto: “Não se espante se os seus colegas portugueses não cumprirem 

as promessas que lhe fizeram.” Ah, e também não se admire se não chegarem a tempo 

às reuniões: “Têm uma atitude relaxada em relação ao tempo e não acham cruciais os 

prazos e horários.” Depois espantem-se. 

E saiba que no fim da refeição é de bom tom dizer: “Bon apettito.” He he. Só se estiver 

naquela parte de Portugal onde se fala italiano… 

Simpáticos mas desorganizados 

Em www.executiveplanet.com  são mais tolerantes connosco: acham que somos 

delicados, que não nos ofendemos facilmente, falamos inglês, e não nos preocupamos 

muito com pormenores (tais como chegar a horas). Mas não gostamos de mergulhar 

logo de cabeça nos negócios (temos isso em comum com os orientais, deve ser das 

viagens que fizemos ao Japão no século XVII) e portanto, para quebrar o gelo, nada 
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melhor que uma boa conversa. “Geralmente é preciso circunlóquios para chegar ao 

ponto da questão”.  

Mas circunlóquios sobre quê? Bem, os portugueses gostam de humor e anedotas. Tabus: 

tudo o que esteja relacionado com dinheiro. É bem visto que se fale na família e 

principalmente em futebol: “mas não tente outros desportos. Os portugueses são uma 

monocultura do futebol”. Também gostamos de política “mas não tire conclusões sobre 

os partidos das pessoas pelos seus cargos. 

Claro que nem tudo são rosas (ou cravos): também nos dizem que as reuniões são mal 

conduzidas, somos desorganizados, temos pouco espírito de equipa, gostamos de 

mandar, temos uma burocracia de bradar aos céus, nem sempre usamos ‘se faz favor’ e 

‘obrigada’, ‘amanhã’ e ‘para a semana’ são termos relativos, mas (nem tudo é mau) 

somos flexíveis e gostamos de aprender. 

Dou-lhe um beijinho ou aperto-lhe a mão? 

Chegou finalmente a ocasião de estar cara a cara com um português. Como é que o 

cumprimenta? Na dúvida, dê-lhe um aperto de mão. “Aperta-se sempre a mão a uma 

pessoa, mesmo que já se tenha estado com ela anteriormente várias vezes. As mulheres 

costumam dar um beijinho em cada bochecha tanto a homens como a mulheres. “ 

Dilema: “É muito difícil, mesmo para os portugueses, saber quando se aperta a mão e 

quando se dá um beijinho.” Pobres estrangeiros! 

Se atravessou com sucesso a parte do aperto de mão/beijinhos, aparece-lhe outro 

problema: saber o que chamar a alguém. “Ter curso superior autoriza a chamar Dr ou 

Dra, mesmo que não se seja médico, a não ser que se seja engenheiro ou arquiteto. Pode 

chamar ‘Senhor Apelido’, mas nunca ‘Senhor Primeiro Nome’, que é para inferiores.” 

Como os ingleses não usam ‘Dr’, é aconselhado ao visitante estrangeiro mencionar o 

curso, como quem não quer a coisa. Enfim, uma dor de cabeça. 

E ainda existem vários outros tabus sociais. Não se deve: espreguiçar; comer com a 

mão; lamber os dedos; escrever em tinta vermelha (exceto se for professor); virar as 

costas a alguém 

Para qualquer tipo de relação, negócio ou amizade, vai ter de passar primeiro por longas 

refeições. Tudo em Portugal é decidido à mesa. Mas atenção: nada de acordar um 
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português muito cedo. “Aqui, a ideia dos pequenos-almoços de negócios, por exemplo, 

é considerada absolutamente bárbara.” Os jantares são habitualmente reservados à 

família ou amigos, mas resta o almoço… 

Bem-vinda à nossa casa 

Se conseguiu ser convidada para jantar, acautele-se: vão-lhe aparecer umas ferramentas 

estranhas à frente. “O peixe come-se com um garfo e uma faca especiais”, avisa-se 

em www.ediplomat.com. Ah, e também não deve andar por aí de calças de ganga 

esfarrapadas, pelo menos se for jantar com um português. Os portugueses vestem-se tão 

formalmente que praticamente não há diferença entre estar em casa ou estar no trabalho. 

Mesmo que adore o bacalhau à Brás, lembre-se que é de bom tom deixar alguma 

comida no prato no fim da refeição (este ‘site’ nunca foi jantar com a maioria das avós 

portuguesas) e é bem visto trazer um presente. Dica útil: se não souber o que levar, 

compre um brinquedo para as crianças. Nós os portugueses somos loucos por crianças. 

Se for mulher e não lhe apetecer ir a jantares de família, nem pense em abancar sozinha 

num bar. Em Portugal, é mal visto. E cuidado com a temível associação das esposas 

portuguesas: se convidar um homem para jantar, mesmo que seja seu parceiro de 

negócios, à cautela é melhor convidar igualmente a mulher. Também se diz que o 

charme dos homens portugueses não autoriza que uma mulher pague a refeição. 

Coitados… Há mesmo muito tempo que não vêm cá... 

No entanto, avisa-se, “está autorizada a tentar”. O pior é se depois “o charme” do seu 

cliente não funciona e a conta lhe cai mesmo no colo… 

Ah, e uma dica final, para o caso de ser um bocadinho distraída e ainda não ter 

reparado: “Atenção: Portugal não é Espanha, os portugueses não são espanhóis e a 

cultura não tem nada a ver com a espanhola.” Nunca é demais saber isto. 

Tenham medo, tenham muito medo! 

Se é estrangeiro e vem visitar-nos, o verdadeiro drama é este: “Cuidado: os portugueses 

são os piores condutores da Europa. Não são tão rápidos como os italianos, mas 

bastante mais incompetentes,” nota www.executiveplanet.com. Também a BBC avisa: 

“Tenham medo, tenham muito medo. E sejam paranoicos. É a única maneira de guiar e 

sobreviver em Portugal… Parece que todo o país está envolvido num jogo de cabra-
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cega com os pobres turistas. A única maneira de reter a sanidade é manter-se na sua 

mão – e esperar pelo melhor.” Talvez seja melhor começar a aprender a rezar em 

português… 
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Estudantes estrangeiros descrevem a sua experiência no nosso país 

 
A criação do programa de intercâmbio universitário Erasmus permitiu que muitos 
estudantes europeus pudessem começar a conhecer melhor o continente onde vivem, 
e onde, apesar das diferenças que subsistem, tentem encontrar uma identidade 
comum. Quisemos saber o que pensam os estudantes estrangeiros a estudar no Porto 
acerca da cidade, do país, dos portugueses e do nosso sistema de ensino. As 
expectativas, as críticas e os encantamentos de quem tem o privilégio de observar de 
fora um povo e os seus costumes. 
Uma das paragens obrigatórias seria obviamente uma residência universitária. É lá 
que fica alojada a maioria dos estudantes estrangeiros que para aqui viaja, sem 
distinção de nacionalidade ou de língua, mas certamente de recursos económicos. Foi 
numa das salas de estar comuns da residência do Campo Alegre, no Porto, bem perto 
de um dos mais emblemáticos espaços verdes da cidade, o jardim Botânico, e do pólo 
3 da Universidade do Porto, que fomos encontrar Jurgen, Flaviana e Ionut. Apesar de 
terem chegado há pouco tempo ao nosso país - e excetuando a Flaviana, que é 
brasileira - o alemão e o romeno falam já um português bastante razoável. 
Ionut Ciocodeia tem 22 anos, é estudante de economia na Universidade de Bucareste 
e veio para Portugal para aprofundar os seus conhecimentos de Gestão e de 
Fiscalidade. Apesar de já no seu país ter ouvido falar deste cantinho da europa, não 
sabia exatamente ao que vinha. As diferenças entre os dois povos, afinal, revelaram-
se poucas. Os portugueses são muito semelhantes aos romenos, "talvez um pouco 
mais fechados", salvaguarda Ionut, "mas essencialmente latinos, sempre disponíveis 
para ajudar os outros". 
Reconhecendo que na sua escolha influiu o facto de o nosso país ser um dos mais 
baratos da europa ocidental, e permitir por isso uma vida mais desafogada por 
comparação aos países do norte, refere também que Portugal lhe interessou por 
constituir um bom exemplo de estudo sobre o impacto económico da integração 
europeia nos países menos desenvolvidos. É o caso da Roménia, que irá integrar a 
União Europeia em 2007. Alguns dos seus colegas, aliás, inscreveram-se 
exclusivamente na cadeira de "Integração Europeia", para melhor perceberem os seus 
efeitos no futuro do seu país. 
Apesar de terem vivido quase cinco décadas sob um regime económico de orientação 
estatal, Ionut considera que os seus compatriotas estão preparados para o desafio da 
economia capitalista. "Haverá algumas dificuldades própria de qualquer transição de 
fundo, é certo, mas o país tem-se vindo a preparar gradualmente, por mais que isso 
ainda custe a muitas pessoas". Explica que o nível de vida da classe média romena é 
muito semelhante ao português, pelo que não encontrou muitas dificuldades em 
conseguir viver razoavelmente. Enfim, "como um estudante, mas é agradável...". 
Tal como acontece na vida quotidiana dos dois povos, o romeno não vê grandes 
diferenças entre os sistemas de ensino dos dois países. "Provavelmente aqui haverá 
uma melhor complementaridade entre a componente teórica e a prática, mas na 
Universidade de Bucareste os meios técnicos são melhores. Os computadores, por 

“PORTUGAL VISTO POR FORA” 
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exemplo, são mais rápidos..." 
Apesar de não querer ser identificado, Pepe - chamemos-lhe assim - também quis 
entrar na conversa e queixou-se principalmente da organização dos portugueses. "Em 
outros países europeus, como a Itália ou a Espanha, os estudantes estrangeiros são 
tratados de acordo com a sua especificidade. Aqui não, tratam-nos como mais um 
estudante português". O problema, explica este estudante espanhol, até nem é tanto 
linguístico, mas tão só da forma como a matéria é dada (em perfeita igualdade de 
circunstâncias) e da maneira como os professores fazem face à diversidade. 
"Uma coisa é entender a língua, outra é estudar termos técnicos que não são iguais 
em todo o lado", diz Pepe, queixando-se dos exames, que são exatamente os mesmos 
para alunos nacionais e estrangeiros, o que torna "difícil ter o mesmo aproveitamento 
dos alunos portugueses". Razões suficientes, na opinião dele, para dizer que no nosso 
país parece não existir ainda um verdadeiro "espírito europeu" e que Portugal deve 
julgar-se uma "ilha" no continente. 
Sentada ao seu lado, Flaviana Lima, 20 anos, estudante de arquitetura, salienta que 
Portugal é um país de contrastes. Pepe confirma essa ideia, visível, segundo ele, nas 
próprias faculdades da Universidade do Porto. Apesar de não querer revelar em qual 
delas está inscrito, torna-se óbvio pela conversa que não é certamente numa das mais 
bem apetrechadas. "Algumas delas <estão muito bem equipadas, mas outras nem por 
isso...". Consultar a internet, por exemplo, pode ser um exercício exasperante. Ao 
mesmo tempo que explana esta ideia, ri-se para os colegas que confirmam a sua 
crítica com um sorriso cúmplice. "Aqui os computadores são muito lentos...". 
Admitindo estar a recorrer a exemplos de ordem prática mais do que a deambulações 
teóricas sobre as diferenças de ordem pedagógica, Pepe exemplifica com a matrícula 
na sua faculdade de origem para mostrar as clivagens entre os dois sistemas de 
ensino: "Lá, demora-se cinco minutos através do computador; cá, perde-se um bom 
par de horas a preencher uma série de papelada". E se calhar, admite, a culpa até nem 
é da universidade mas da falta de apoios do governo| no sentido de modernizar a 
máquina administrativa". 
Críticas igualmente para a organização dos portugueses, que se revê na realização da 
capital europeia da cultura. Em Salamanca, que irá organizar o evento no próximo 
ano, Pepe garante que está praticamente tudo pronto. "Aqui nem por isso. Estamos 
em Maio e ainda há obras enormes a decorrer". Mais uma vez, a responsabilidade é 
atribuída aos governantes, porque as pessoas, essas, parecem "trabalhar muito". 
Apesar destes "senãos", elogia os colegas portugueses, que o receberam bem. Na 
primeira oportunidade, ofereceram-lhe os apontamentos de anos anteriores para que 
pudesse pôr a matéria em dia. "Não esperava tanto nesse aspeto. Em Espanha não é 
assim...". 
No topo da grande mesa retangular, que serve tanto para as refeições como para os 
momentos de convívio, está Jurgen Ramos, 24 anos, estudante de História, que 
aprendeu a falar um pouco de português com alguns dos seus familiares que se 
encontram radicados na Alemanha. Quis vir a Portugal para melhorar a fluência da 
língua e conhecer melhor as suas raízes: a mentalidade, a história, a educação, a 
cultura, e sentir o quotidiano. Para tal, inscreveu-se nas cadeiras de História 
Contemporânea de Portugal, História Moderna de Portugal, História do Porto e 
História da Mentalidade Contemporânea Portuguesa. 
Na sua faculdade de origem, situada no sul da Alemanha, as condições são algo 
diferentes da faculdade de Letras do Porto: uma biblioteca com mais de 7 milhões de 
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títulos, cerca de uma centena e meia de computadores, num edifício que apesar de ter 
sido construído nos anos setenta está bem equipado e é considerado "moderno", 
mesmo para os padrões alemães. As turmas não excedem os dez, quinze alunos. 
Mas não é apenas nos meios materiais que a diferença se revela substancial. A 
hierarquia entre estudantes e professores, por exemplo, não é sentida da mesma 
forma do que aqui. "Lá, ninguém trata os docentes por Senhor Professor Doutor", 
ironiza, "e têm sempre um espaço no horário para receber os alunos, ao contrário do 
acontece aqui". Pepe e Flaviana concordam. Nos respetivos países, afirmam, alunos e 
professores tratam-se geralmente pelo nome próprio. "No Brasil não é necessário 
dirigirmo-nos a um professor tratando-o por arquiteto. Quando vim para cá achei isso 
muito estranho...", diz Flaviana. 
Jurgen não gosta de utilizar os termos "pior" e "melhor" para descrever o país. 
Prefere a palavra "diferente", garantindo que até ao momento gostou do que viu. 
Acabou, no entanto, por contrariar um preconceito que trazia da Alemanha: "Julgava 
que o povo português era mais aberto e relaxado, mas afinal os alemães são mais. 
Aliás, o povo português é, em geral, muito fechado, mesmo em relação aos seus 
vizinhos espanhóis...". Uma espécie de "complexo de inferioridade", diz Jurgen, que 
na sua opinião se baseia no facto de a Espanha ter conhecido um desenvolvimento 
económico mais acentuado em igual período de tempo e de hoje fazer "sombra" a 
Portugal. Aliás, a visibilidade internacional do nosso país no exterior deixa muito a 
desejar. Os jornais alemães raramente falam de Portugal, e quando falam referem-se-
lhe num contexto europeu mais amplo. 
Mas o que definitivamente considera estranho é o nível de vida que os portugueses 
aparentam ter, quando comparado com as estatísticas que demonstram precisamente 
o contrário. "Os carros de alta cilindrada que circulam pelas ruas, os centros 
comerciais cheios de gente... nada disso parece corresponder à realidade económica 
do país". Descobriu, além disso, que "saudade" é um termo que se aplica bem ao 
estado de espírito dos portugueses, ao ar melancólico e triste das pessoas. "Sentia que 
seria assim antes de vir para cá e cada vez tenho mais essa sensação", afirma, 
ressalvando, no entanto, ser um "povo simpático". 
Flaviana concorda, mas considera-nos também "conservadores", uma característica 
que associa à antiguidade do país e ao seu apego aos costumes e tradições. Um traço 
que choca com a contemporaneidade da arquitetura portuguesa, que considera ser em 
si mesma uma "escola". "Pode estar a olhar-se para um edifício sem qualquer 
contextualização e perceber-se que ele é da autoria de um arquiteto português", 
explica. 
É por isso, diz, que a maior parte dos alunos sai daquela faculdade a querer fazer 
"aquele" tipo de arquitetura. Os estudantes estrangeiros chegam mesmo a sentir-se 
"inibidos" em desafiar a coerência dessa linha. "Não é que isso seja mau, pelo 
contrário, já que estamos aqui para aprender outras formas de entender a arquitetura". 
Os sistemas de ensino não são assim tão diferentes, mas considera que aqui os 
professores são muito mais "sistemáticos", formando arquitetos com uma mesma 
"linha de raciocínio". "É sem dúvida uma das melhores de arquitetura da Europa", 
ressalta, na qual se consegue desenvolver um trabalho contínuo e "menos frenético" 
(por funcionar por anos letivos e não por semestres, como acontece no Brasil). 
O que não gosta mesmo é dos buracos e da chuva, confessa, mas aprecia muito a 
cidade e particularmente o trabalho que está a ser desenvolvido no centro histórico. 
Outra das facetas que lhe agrada é a escala da cidade, que "sem ser muito grande tem 

 
 457 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

tudo o que uma grande cidade tem para oferecer". 
Caroline Didier, 22 anos, também veio estudar arquitetura, ao abrigo de um 
protocolo entre a Universidade de Nancy, no noroeste de França, e a Universidade do 
Porto. Está a viver num quarto alugado, mas tem a vantagem de ter uma vista 
privilegiada sobre um imenso arvoredo situado no interior de um dos quarteirões do 
centro da cidade. Foi na varanda, sob o sol de fim de tarde, que a conversa principiou 
nos portugueses e nos seus "estranhos" hábitos. Como chegar "constantemente 
atrasado", por exemplo. 
"Os portugueses são habitualmente pouco pontuais", afirma Caroline. "Em tudo: 
desde os prazos de entrega dos trabalhos na faculdade até aos programas de televisão. 
Um filme é sempre anunciado como passando "à noite", mas nunca indicam o 
horário... pode ser às 2 ou 3 da manhã". Agora, quase um ano depois da sua chegada, 
admite com um sorriso tímido que também ela já não vai cumprindo os horários com 
rigor. 
Apesar de na sua perspetiva de arquiteta considerar que o Porto não tem uma 
"unidade urbana" - "e isso é bem visível nas obras do Porto 2001 porque as diferentes 
frentes não têm diálogo entre si", diz -, enamorou-se da especificidade, da cor e da 
luz da cidade. Pelo meio, destaca as potencialidades do centro histórico, que, tal 
como acontece em diversas cidades e vilas francesas, pode converter-se num 
excelente polo de fruição do espaço público. Mas os portuenses, na opinião dela, não 
parecem dar a devida atenção ao património da cidade. "As pessoas preferem 
construções modernas, perto das grandes vias e dos locais de comércio, como os 
centros comerciais. É raro encontrar alguém que veja beleza numa casa antiga". 
Já Michelle Frenken, uma alemã de 24 anos que mora no quarto ao lado, considerou 
particularmente agradável o facto de a cidade ter muitos espaços verdes no interior 
da sua malha urbana. Gosta também da diversidade de ambientes e paisagens que a 
cidade ostenta. "Há sítios muito bonitos, principalmente na Ribeira e em Miragaia". 
Chegou a Portugal há apenas um mês, mas já tinha estado no Brasil cerca de um ano. 
Foi lá que aprendeu a falar português, que se torna percetível no seu leve sotaque. 
Quer ser professora do ensino especial. Atualmente, está na Faculdade de Letras para 
estudar literatura alemã, brasileira e cultura portuguesa, começando já a ter uma 
perceção do quotidiano e do estado de alma nacional. 
Quanto às aulas propriamente ditas, Michelle considera que os alunos são pouco 
interventivos e participantes. "O professor assume sempre o papel principal". Aliás, 
de uma forma geral considera que os colegas receiam falar e dar a sua opinião, uma 
atitude que, diz, seja talvez uma "herança do regime salazarista". Uma herança que se 
estende ao próprio país, que ainda possui muitas marcas de pobreza que os fundos 
comunitários não apagaram. 
"Quando se olha para os carros e para as pessoas não se diria que é um país pobre no 
seio da União Europeia. É muito estranho, porque parece que a imagem exterior se 
revela de extrema importância para os portugueses. Ter um carro, um telemóvel ou ir 
ao restaurante torna-se mais importante do que satisfazer as necessidades básicas", 
opina Caroline. "Ninguém pergunta que curso se frequenta; pergunta-se quanto se 
ganha...". Uma "pobreza de espírito" que, consideram as duas estudantes, contrasta 
vivamente com a riqueza cultural e patrimonial do país e não reflete de forma alguma 
as suas potencialidades. 

Ricardo Jorge Costa 

Fonte: http://www.apagina.pt/?aba=7&cat=102&doc=8392&mid=2 
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2) Resuma a experiência dos vários estudantes em tópicos, completando a seguinte 

tabela:  
 

ESTUDANTES + - 

Jurgen  

 

 

 

 

Flaviana  

 

 

 

 

Ionut  

 

 

 

 

 

3) Concorda com as opiniões dos estudantes? Com que estudante se identifica mais? 

Porquê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4) Relate a sua experiência em Portugal em termos de aspetos positivos/ negativos.  

 

O MELHOR O PIOR  
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"TAL E QUAL?" 

1) Observe a figura e descreva-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://culturanalise.blogspot.pt/ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2) Na sua opinião, esta imagem representa um estereótipo? De quem? Porquê?  

3) Já alguma vez ouviu falar do "Zé Povinho"? O que é que representa?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

FICHA 19 
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Leia o seguinte texto sobre os estereótipos portugueses:  

 

Ser português é Zé Povinho… ”… ele é paciente, crédulo, submisso, humilde, manso, 

apático, indiferente, abúlico, cético, desconfiado, descrente e solitário, também não 

deixa por isso de nos aparecer, em constante contradição consigo mesmo, 

simultaneamente capaz de se mostrar incrédulo, revoltado, resmungão, insolente, 

furioso, sensível, compassivo, arisco, ativo, solidário, convivente…”  

Ser português é ser um desenho animado, é ter tiques, bigode e sotaque, ser baixinho e 

barrigudo, e construir frases só com palavrões.  

Ser português é ser diferente, estranhar a diferença, mas respeitar a diferença.  

Ser português é miscigenação, é não ser racista mas abrir uma exceção para com os 

ciganos. É ser motivo de piada pelos brasileiros, mas fazer humor sobre alentejanos e 

negros.  

Ser português é ser patriota mas não conhecer a bandeira, o hino nem os heróis.  

Ser português é ser navegador e conquistador.  

Ser português é emigrar um mês e voltar, e esquecer a sua língua nativa, o português.  

Ser português é fazer história mas não a conhecer, é esquecer os seus heróis mas 

lembrar os ditadores.  

Ser português é ser poeta mas não saber ler nem escrever.  

Ser português é ser poliglota, é ser contra o acordo ortográfico mas não diferenciar 

palavras homónimas, homófonas, homógrafas e parónimas.  

Ser português é axaxinar o Portuguex ao eskrever.  

Ser português é ser do contra, mas não se manifestar, é reclamar mas esperar que os 

outros apresentem queixa por si.  

Ser português é prosas, piropos e poesias… É fadistas sem fado.  

Ser português é música, é pertencer a um rancho, é cantar ao desafio, é improvisar.  

Ser português é saudade, é saber receber, é dar sem se ter.  
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Ser português é não se governar nem se deixar governar, é comprar quando não se 

deve e vender quando não se quer.  

Ser português é troçar do agricultor, é ser doutor, engenheiro ou professor.  

Ser português é não respeitar quem o respeita. É berrar, gritar e chorar, é reclamar 

mas não se queixar. É dar um murro na mesa mas, pedir desculpa por pedir desculpa.  

Ser português é desconhecer o sentido de civismo, é estacionar em cima do passeio e 

tentar passar à frente na fila de espera. É cunhas, tachos e colheres.  

Ser português é ser educado em privado mas cuspir e urinar em público.  

Ser português é paz na rua mas guerra em casa.  

Ser português é ser trabalhador mas não ser competitivo, é ser competente mas não 

gostar de trabalhar.  

Ser português é desenrascar, improvisar, suar, sofrer e chorar, mas fazer.  

Ser português é comprar casa, carro, mulher, é viver endividado mas viver à grande e 

à francesa!  

Ser português é desrespeitar o código da estrada e fazer sinal de luzes para avisar os 

maus condutores.  

Ser português é ter mau gosto, é merendas em vez de piqueniques, é bandeiras à janela 

e roupa interior a secar à varanda.  

Ser português é cheiro a castanhas assadas nas ruas da cidade e a sardinha nas festas 

populares.  

Ser português é ter fé, ter fé que o pior já passou. É ser católico mas já ter ido à 

bruxa.  

Ser português é não fazer exercício físico.  

Ser português é ser relaxado mas mal-encarado, é acender o cigarro a qualquer hora e 

em qualquer lugar sem quaisquer preocupações.  

Ser português é alegria, sorrisos e gargalhadas.  

Ser português é família. É visitar os pais e avós ao fim-de-semana e viver em casa dos 

pais até aos 30. É futebol ao domingo à tarde e violência doméstica ao final do dia.  
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Ser português é ser vizinho, é chamar tio ao vizinho da frente e ao desconhecido.  

Ser português é gastronomia, regar o bacalhau com azeite, é caldo-verde, é cozido.  

Ser português é petiscos, é caracóis, marisco, moelas e tremoços. É sopa ao pequeno-

almoço, é cerveja fresca ao meio da manhã e vinho ao almoço e jantar.  

Ser português é saber fazer, é suor e calçadas à portuguesa.  

Ser português é - segundo António de Oliveira Salazar, «…aquela doçura de 

sentimentos, aquela modéstia, aquele espírito de humanidade, tão raro hoje no mundo; 

aquela parte de espiritualidade que, mau grado tudo que a combate inspira ainda a 

vida portuguesa; o ânimo sofredor; a valentia sem alardes; a facilidade de adaptação e 

ao mesmo tempo a capacidade de imprimir no meio exterior os traços do modo de ser 

próprio; o apreço dos valores morais; a fé no direito, na justiça, na igualdade dos 

homens e dos povos; tudo isso, que não é material nem lucrativo, constitui traços do 

carácter nacional. Se por outro lado contemplamos a História maravilhosa deste 

pequeno povo, quase tão pobre hoje como antes de descobrir o mundo; as pegadas que 

deixou pela terra de novo conquistada ou descoberta; a beleza dos monumentos que 

ergueu; a língua e literatura que criou; a vastidão dos domínios onde continua, com 

exemplar fidelidade à sua História e carácter, alta missão civilizadora – concluiremos 

que Portugal vale bem o orgulho de se ser português.» 

 

http://www.engenium.net/393/o-que-e-ser-portugues-ser-portugues-e.html 

 

Complete com a nacionalidade do seu país:  

Ser __________________ é … 

Ser __________________ é … 

Ser __________________ é … 

Ser __________________ é … 

Ser __________________ é … 

Ser __________________ é … 
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“DITOS OU INTERDITOS?” 
 

A) Leia os seguintes provérbios: 

1. Dinheiro de padre e brasileiro não chega a terceiro.  

2. O brasileiro é caloteiro ou então é ladrão.  

3. Chuva com sol, casamento de espanhol.  

4. De Espanha só vem o bom sol.  

5. De Espanha, nem bom vento nem bom casamento.  

6. Pelo estalo da castanhola se sabe onde mora a espanhola.  

7. Cair-lhe em cima com sapatas de galego.  

8. Cinquenta galegos não fazem um homem senão quando comem.  

9. Dar com os narizes em barro galego.  

10. Guarda-te do cão preso e do moço galego.  

11. Mesa sem pão, mesa de galego.  

12. Não vale um chavo galego.  

13. Pai galego, filho fidalgo, neto ladrão.  

14. Somos galegos e não nos entendemos.  

15. De Castela, nem costumes, nem ciúmes. 

16. Lá se vai tudo à vela para Castela.  

17. Em Sevilha o fizeste, em Sevilha o pagaste.  

18. Quem é mau na sua vila, pior será em Sevilha.  

19. Quem nunca viu Sevilha, nunca viu maravilha.  

20. São três os mandamentos de Sevilha: olho vê, pé anda e mão pilha.  

21. Médicos de Valência, grande fralda, pouca ciência.  

22. Salamanca, a uns sara, a outros manca.  

23. Santos de Catalunha, olhos grandes, vista nenhuma.  

24. Em caminho francês, vende-se o gato pela rês.  

25. Francês não é de natura, se não quebra o que assegura.  

26.  Português pela vida, francês pela comida.  

27. À Índia mais vão do que tornam.  

28. Quem viu Goa não precisa de ver Lisboa.  

29. Caminho de Roma, nem mula manca nem bolsa vazia.  

30. Quem tem boca vai a Roma.  

FICHA 20 
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31. Todos os caminhos vão dar a Roma.  

32. Em Roma sê romano.  

33. Turco sério morre pequeno.  

34. Roma e Pavia não se fizeram num dia.  
Fonte: adaptado de Souta (1997: pp. 172 – 175)  

 

B) Que países é que se encontram representados nos provérbios apresentados? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

C) Categorize os provérbios na tabela em baixo, indicando a sua numeração:  

IMAGEM POSITIVA IMAGEM NEGATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Compare as suas opções com as dos seus colegas de turma.  

 

E) Na sua opinião, que provérbios oferecem uma representação estereotipada do povo? 

Justifique a sua resposta.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

F) Conhece na sua língua algum provérbio ou dito popular sobre Portugal e os 

portugueses ou sobre outros povos estrangeiros? Dê exemplos. Que tipo de imagem 

representam, positiva ou negativa?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3: ENTREVISTADO 1  

 

Entrevistador: Boa tarde. Vamos dar início à entrevista oral da professora 1 para efeitos 

da realização de um trabalho de investigação no âmbito do 3º ciclo de Didática de 

Línguas sobre o tema da Interculturalidade na aula de Português Língua Estrangeira 

(PLE). Pedia-lhe que se apresentasse em termos de habilitações literárias, nível de 

ensino e experiência no âmbito do PLE.  

Entrevistado 1: Boa tarde. A minha formação foi toda feita na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto (FLUP). A minha licenciatura foi em Línguas e Literaturas 

Modernas, variante de Estudos Portugueses e Franceses. Um ano depois concluí a 

especialização em ensino de Português-Francês e depois, passados dois anos, iniciei o 

Mestrado em Ensino de Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (PL2/PLE). 

Concluí em 2010. A minha tese foi sobre as potencialidades pedagógicas da banda 

desenhada em PLE e tive por experiência uma turma de nível C mas, posteriormente, 

tive oportunidade de trabalhar em cursos intensivos e anuais, mas sempre em turmas de 

nível A1.1.  

Entrevistador: Deixe-me perguntar-lhe se já viveu no estrangeiro ou se tem alguma 

experiência como estudante ou como professora fora de Portugal? 

Entrevistado 1: Não tenho nenhuma experiência nem como estudante nem como 

professora no estrangeiro.  

Entrevistador: Portanto, disse-me que estudou Português-Francês. Fala outras línguas 

estrangeiras, para além do Francês?  

Entrevistado 1: Falo, ainda que pouco fluentemente, espanhol (castelhano).  

Entrevistador: E agora vamos passar, então, à segunda parte da entrevista, incidindo 

mais no tema. O que é que costuma ensinar nas aulas de PLE? Em que áreas é que 

incide mais as suas aulas?  

Entrevistado 1: Bem, como tenho tido apenas turmas de nível A1.1, eu incido, 

sobretudo, no léxico e na gramática básica, cumprindo, portanto, o programa estipulado, 
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mas, sempre que posso, dar a conhecer a cultura portuguesa, muitas vezes por via, 

estando a dar o léxico, articulando com a cultura ou proporcionando um debate com os 

alunos sobre aspetos mais positivos, menos positivos dos seus países em confronto com 

Portugal. Ainda fiz isso recentemente.  

Entrevistador: Portanto, falando dos aspetos culturais, não é, a um nível mais geral, que 

aspetos culturais considera mais importantes de serem abordados nas aulas de PLE?  

Entrevistado 1: Eu acho que isso depende muito do nível que está a lecionar. Portanto, 

agora no nível que estou habituada a lecionar, por norma o que eu costumo abordar é a 

gastronomia portuguesa e, por isso, dou toda essa parte quando falo das refeições. 

Quando falo do léxico relacionado com a alimentação, incido sempre nessa parte. Um 

outro aspeto são as festividades que depois articulo com a alimentação. Outro aspeto é a 

moda. Costumo falar um pouco sobre a moda portuguesa: os estilistas, os manequins, os 

costureiros, até os costureiros que têm sido mais divulgados a nível internacional, para 

dar até as peças de roupa, os preços, inclusive mostro-lhes filmes, vídeos que estão 

disponíveis no Youtube, desfiles de moda, para que os alunos descrevam as roupas ou 

por catálogos disponíveis online para falarem nos preços e os compararem. Nessa altura, 

dou o grau comparativo para compararem os preços. Depois, outro aspeto que costumo 

dar é os pintores portugueses para dar as cores, portanto, ao mesmo tempo que estamos 

a observar um quadro e o simbolismo de um determinado autor, costumo pedir ao aluno 

que descreva o quadro, em termos de cores. Quando tenho mais tempo, peço-lhes que 

descrevam a paisagem, quando existe, ou algo diferente.  

Entrevistador: Com que frequência é que trabalha esses aspetos socioculturais? É assim 

algo mais pontual ou costuma fazê-lo com mais frequência?  

Entrevistado 1: Eu costumo fazer com bastante frequência. Às vezes, não tanto quanto 

desejava, por uma questão de cumprir programa, mas costumo fazer sempre com 

alguma frequência, até quando surge um aspeto que o aluno comenta, que estranha isto 

acontecer em Portugal. Por exemplo, eles costumam comentar que a cerveja é péssima, 

a cerveja portuguesa, e eu costumo perguntar como é nos países deles e depois parto da 

cerveja para o Vinho do Porto e as caves. Tento sempre partir de um comentário de um 

aluno para falar sobre estes aspetos.  
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Entrevistador: Portanto, essa comparação com as realidades socioculturais dos 

aprendentes é uma atividade a que recorre frequentemente nas suas aulas? Ou seja, 

compara a realidade portuguesa com as realidades dos países de origem dos alunos? 

Entrevistado 1: Sim.  

Entrevistador: Porque é que essa comparação é uma mais-valia? 

Entrevistado 1: Porque acho que promove, em primeiro lugar, a integração dos alunos 

na aula, eles sentem que o professor não está só, digamos, a publicitar o país do qual 

provem, da língua que está a ensinar mas, também, que está a tentar integrar a realidade 

do país do qual o aluno é proveniente ou do país em que o aluno habita, porque eu tenho 

um caso em que a aluna é búlgara e já está a viver há uns anos em Londres e, portanto, 

eu não falo só da Bulgária mas também da Inglaterra. Acho que isto é interessante, noto 

que os alunos intervêm mais nessas aulas, têm mais oportunidade para falar, têm mais 

vontade para falar. Isso desenvolve a interação e a expressão oral deles.  

Entrevistador: A comparação das realidades socioculturais é feita do próprio aluno para 

a turma em si ou entre eles, eles interagem e comparam as realidades socioculturais 

entre si?  

Entrevistado 1: Às vezes, são eles próprios que, por vontade deles, perguntam-lhes 

como é no país dos colegas e eu aproveito e depois comento ou, às vezes, sou eu própria 

que peço para eles perguntarem aos colegas como é nos países dos outros para depois 

eles divulgarem à turma. Depende muito da ocasião mas, normalmente, há sempre um 

intercâmbio.  

Entrevistador: Muito bem. Falou há pouco que a sua tese de Mestrado incidiu nas 

potencialidades da banda desenhada. Esse é um dos recursos que usa ao serviço desta 

promoção da cultura e da interculturalidade?   

Entrevistado 1: Sim. Esse é efetivamente um dos recursos mas não é, de todo, o mais 

utilizado, às vezes por uma questão de tempo uso outro material mas este ano já tive a 

oportunidade de o utilizar. Outros materiais que tenho utilizado são os vídeos que estão 

disponíveis no Youtube e às vezes também recorro a sites oficiais de cantores e algumas 

músicas portuguesas que retiro também da internet.  
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Entrevistador: Tem por hábito recorrer às TICs para promover esta competência?  

Entrevistado 1: Sim, sim, sim. Não recorro sempre à mesma atividade mas é hábito 

recorrer às TICs.  

Entrevistador: O material que usa é, por norma, sempre autêntico ou usa materiais de 

outras fontes? 

Entrevistado 1: Muitas vezes uso de outras fontes mas procuro que seja autêntico 

porque considero que a autenticidade é uma mais-valia para os alunos e, portanto, acho 

que o material autêntico resulta sempre mas, claro, depende da estratégia do professor.  

Entrevistador: Deixe-me perguntar-lhe se se lembra nas suas aulas de alguma situação 

de interação intercultural que tenha levado a algum tipo de mal-entendido ou até algum 

tipo de conflito?  

Entrevistado 1: Bem, o único episódio de que me recordo e acontece frequentemente 

sempre que tenho alunos polacos na turma é, aquando da descrição física, aparece a 

palavra “ruiva” ou então quando há um personagem num texto chamado “Rui”. 

Desencadeia-se uma série de gargalhadas por parte desses alunos e eu vim a descobrir 

com o tempo que isso era oriundo do facto de a palavra ser considerada menos própria 

na língua deles. Não conheço o significado mas sei que é menos própria e desencadeia 

gargalhadas na turma. Não posso evitar porque faz parte da descrição física e porque o 

nome “Rui” é um nome vulgar em português mas sei com o que posso contar quando 

tenho alunos polacos na turma, o que é muito frequente.  

Entrevistador: Portanto, estando já advertida desse facto, usa algum tipo de estratégia 

para remediar ou prevenir essa situação? 

Entrevistado 1: Eu considero que não devo, neste caso concreto, optar por uma 

estratégia, porque acho que é interessante até haver esta discussão porque eu consigo 

aceitar que os alunos se riam, desde que moderadamente na aula, portanto até a aula flui 

melhor com alguns momentos de comicidade. Acho que não tenho de ter uma estratégia 

própria para combater isso. Não considero que isso desvirtue a aula.  

Entrevistador: Claro e acaba por enriquecer também o conhecimento dos alunos de 

outras línguas e culturas.  
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Entrevistado 1: Os outros alunos costumam interessar-se pelo próprio significado. Os 

alunos que desconhecem essa realidade sabem na aula qual o significado dessa palavra 

mas acho que é interessante porque, com certeza, na língua deles poderá haver uma 

situação semelhante e a palavra em português seja menos própria também.  

Entrevistador: Bem, eu já estou satisfeita com as suas respostas e não sei se quer 

acrescentar mais alguma coisa acerca deste tema.  

Entrevistado 1: Bem, provavelmente, irei lembrar-me mais tarde mas agora não consigo 

recordar-me de algum episódio que tenha suscitado um mal-entendido.  

Entrevistador: Só para rematar este ponto, acha que o nível dos aprendentes está 

relacionado com a forma como eles podem interagir, promovendo a competência 

comunicativa intercultural? Acha que isso está relacionado com a competência 

linguística ou acha que é uma questão de nível de conhecimento cultural? 

Entrevistado 1: Bem, eu acho que, em certa medida, está relacionado com a questão 

linguística porque é através da língua que eles acedem à cultura mas, não é só isso, parte 

de uma predisposição do aluno para conhecer o Outro, portanto, a partir desse momento 

é possível ensinar, desenvolver a competência desse ponto de vista, desde o A1 até ao 

C. Eu faço num nível mais inicial, como já o fiz no estágio no nível C e também incidi 

na vertente cultural nesse nível, aí através da B.D, que era o meu material de estudo. 

Nessa altura, estávamos no Mundial de 2010 e falei do adepto de futebol português, do 

estereótipo. Também falei um pouco do Zé Povinho, do diminutivo. Essa situação é 

curiosa por o diminutivo ser uma questão linguística que é um traço cultural português e 

aproveitei para dar as diferenças semânticas que existem e da aplicação em português 

que é muito difícil ensinar no A1 mas que é possível ensinar no nível C.  

Entrevistador: Muito bem. Agradeço imenso a sua participação e colaboração no meu 

trabalho de investigação e desejo as maiores felicidades para a sua carreira profissional. 

Muito obrigada e boa tarde.  
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APÊNDICE 4: ENTREVISTADO 2 

 

Entrevistador: Bom dia. Vou dar início à entrevista oral no âmbito do trabalho de 

investigação do 3.º ciclo em Didática de Línguas sobre a interculturalidade na aula de 

PLE. Vou entrevistar o professor 2 e, em primeiro lugar, pedia-lhe que se apresentasse 

em termos de habilitações literárias, tempo de serviço, os níveis de ensino que se 

encontra a lecionar agora e que lecionou previamente e a sua experiência geral no 

âmbito do PLE.  

Entrevistado 2: Bom dia. Tenho um doutoramento em Literaturas Clássicas e, 

relativamente à experiência no ensino de PLE, leciono há cinco anos. Quanto aos níveis, 

lecionei até agora o A1.1, o A1.2 (brevemente) e ultimamente tenho lecionado o nível B 

(B1 e B2). Como não tive formação prévia neste tipo de ensino – foi uma pena, fui 

adquirindo-a através da leitura de alguma bibliografia (como o Quadro Comum de 

Referência para as Línguas Segundas), da leitura e cruzamento de diferentes manuais 

que, felizmente, abundam e tem qualidade e partilhando experiências com colegas, a 

qual gostava que fosse mais intensa. Além disso, acresce a minha prática no ensino, 

primeiro como aluno e depois como professor, e, sobretudo, como professor de língua 

latina. Efetivamente, há correspondência entre as duas línguas, uma das quais é a matriz 

linguística da outra, não só pela proximidade vocabular, mas também porque ambas são 

línguas segundas. Isso deu-me experiência e trouxe um certo à-vontade. Mas reconheço 

que o melhor seria ter formação específica.  

Entrevistador: Muito bem. Como aprendente, quantas línguas estrangeiras fala?  

Entrevistado 2: Falo várias línguas, mas não de forma fluente. Suficientemente o Inglês, 

melhor o Francês, já tive formação em Italiano e compreendo razoavelmente os textos, 

já leio há muito tempo e Espanhol. Nos próximos anos desejo aperfeiçoar o Inglês.  

Entrevistador: Muito bem. Já teve alguma experiência como aluno ou como docente no 

estrangeiro?  

Entrevistado 2: Não, nunca tive qualquer experiência, nem como aluno nem como 

professor.  
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Entrevistador: Passando, então, à forma de ensinar nas aulas de PLE, posso perguntar-

lhe o que é que costuma ensinar nas suas aulas de PLE? 

Entrevistado 2: É uma pergunta muito vasta. Costumo seguir as curtas indicações 

programáticas, quer a nível das competências adquiridas, quer de conteúdos temáticos, 

assim como o Quadro Comum de Referência para as Línguas Segundas. Por 

conseguinte, há sempre momentos de leitura, compreensão e interpretação textual, 

prática da oralidade, prática da escrita, exercícios variados de funcionamento da língua e 

momentos de audição, interpretação oral e redação. Exploro, portanto, um conjunto de 

competências variadas, entre as quais se encontra - é a recuperação de um método 

antigo - o ditado. Começou pela sugestão de um aluno suíço e depois a sua prática 

tornou-se habitual (com uma frequência semanal) porque os alunos reconheceram o seu 

valor formativo ao nível da reflexão ortográfica. Outras vezes entremeio semanalmente 

o ditado com a audição de uma pequena entrevista, conto ou narrativa, tendo os alunos à 

frente um questionário para, acompanhando a audição, responderem às perguntas 

colocadas. Há mil maneiras de ser professor.  

Dou grande importância aos textos (dois por aula, graduados no grau de dificuldade ao 

longo do ano), quer como ponto de partida da aula (o primeiro), quer como ponto de 

partida do trabalho de casa (o segundo). Considero que uma boa aula tem o seu início 

num bom texto. Os textos são ou de caráter noticioso atual ou de caráter cultural relativo 

à cultura portuguesa. A seguir à leitura do texto e à exploração do vocabulário 

desconhecido (para cada texto fazemos um glossário de palavras desconhecidas), há 

sempre um questionário geral com meia dúzia de perguntas. Este é um momento de 

oralidade e redação motivado pelo texto. No geral, o texto, por ser atrativo e rico, 

costuma estimular outros comentários de carácter oral. Depois vem o funcionamento da 

língua: exercícios variados acerca de um novo tema gramatical sugerido pelo texto e, 

depois, novos exercícios sobre temas gramaticais dados recentemente, pois no ensino da 

língua deve ser praticada a repetição. É a virtude da repetição. De facto, como 

instituição difícil, os conteúdos não são imediatamente memorizados. Por isso, é 

necessário retomar conteúdos gramaticais já trabalhados. O último texto (que 

geralmente é trabalho de casa) tem igualmente um questionário, mas uma das perguntas 

merece um desenvolvimento maior: é a composição. Na aula seguinte, daremos início à 
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aula por este texto e avançar-se-á para o questionário (e curta composição) que foi 

objeto de trabalho de casa.  

Entrevistador: “…a virtude da repetição”.  

Entrevistado 2: Sim, passado algum tempo é necessário voltar a repetir a matéria já 

lecionada. Eu já fui aluno e sei que as coisas não são memorizadas e usadas 

imediatamente, mas é necessário regressar pouco depois à mesma matéria. Só nos 

damos por satisfeitos quando os alunos começaram a introduzir nos seus diálogos ou na 

escrita quer o novo vocabulário, quer as novas estruturas sintáticas. Quantas vezes dei 

uma matéria (p. ex., o presente do conjuntivo ou o gerúndio), estou à espera que eles a 

usem...  

Entrevistador: … mas a aplicação vai demorar muito tempo.  

Entrevistado 2: Exato. Portanto, é necessário repetir; avançar e, passado algum tempo, 

repetir com a adição de novos exercícios para solidificar. Na aprendizagem de uma 

língua é importante o conhecimento do funcionamento da língua.  

Entrevistador: É o esqueleto.  

Entrevistado 2: Por isso, não precisamos de ter medo da gramática. A gramática tem de 

aparecer, tal como o domínio vocabular.  

Entrevistador: A gramática deriva sempre do uso do texto?  

Entrevistado 2: Sim, a partir do texto, tal como tudo o resto. É a natureza do texto que 

nos remete para o estudo gramatical e para os temas de redação (questionário e 

composição), de discussão e interação oral e até dos conteúdos gramaticais já 

lecionados e que é conveniente voltar a repetir, num ato de revisão, porque há 

hesitações.  

Entrevistador: Certo.  

Entrevistado 2: Às vezes, quando vejo falhas, introduzo… 

Entrevistador: …em espiral.  
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Entrevistado 2: Sim, tem que aparecer repetido, mas também com a advertência de que 

é matéria já lecionada e que já é tempo de o seu uso surgir nos diálogos e nos trabalhos 

de escrita. Para este tipo de exercícios gramaticais sirvo-me do cruzamento de manuais, 

os quais podem em certos momentos ser completados ou ampliados (p. ex., fazendo 

frases mais longas como oportunidade para aprender vocabulário novo), mas muitas 

outras frases são de criação pessoal. De igual forma, decorrente da natureza de 

determinadas palavras ou frases, surgem momentos de oralidade. Os alunos gostam de 

falar, dar a sua opinião sobre os mais variados assuntos e que os professores falem 

pouco. Senti isso quando ouvi dizer a uma aluna que determinado professor falava de 

mais. Era uma crítica.  

Entrevistador: Claro. Então mudou um bocadinho a sua prática?  

Entrevistado 2: Sim. Esse comentário, que foi dirigido a um colega, tomei-o como se 

fosse dito a mim próprio. Por conseguinte, gosto de falar quando é oportuno - e é 

oportuno muitas vezes -, mas falar pouco e interpelar muito os alunos sobre os mais 

variados temas para os quais nos remetem os textos, unicamente com o objetivo de 

praticarem a expressão oral, que é importante. Mesmo aqueles alunos que não gostam 

de responder têm de falar. Se houvesse o hábito de observar aulas entre os colegas (ou 

entre professores e mestrandos ou doutorandos), mais observações uteis, como a 

anterior, poderiam ser partilhadas e todos teríamos a ganhar. Eu gostava que assim 

fosse, porque gosto de melhorar as minhas aulas.  

Entrevistador: Exato.  

Entrevistado 2: E não vejo as observações como uma crítica mas como uma 

oportunidade de ser melhor.  

Entrevistador: Sim, sim. Uma questão de entreajuda, de melhoria.  

Entrevistado 2: Uma questão de entreajuda, de amizade e de progressão.  

Entrevistador: Portanto, duas cabeças pensam melhor do que uma, não é? 

Entrevistado 2: Sim, sim. Aliás este método está a ser posto em prática entre professores 

de várias faculdades na Universidade do Porto. Três dos meus colegas já foram observar 

aulas de professores de Ciências, mesmo não sabendo nada de Ciências.  

 
 475 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

Entrevistador: Sim, sim. E mesmo noutros contextos, por exemplos, até no estrangeiro é 

uma prática comum essa observação e os professores trabalham muito em parceria e 

trocam muitas formas de trabalhar, materiais…  

Entrevistado 2: Ah, quanto à troca dos mesmos materiais já não concordo, porque corre-

se o risco de encontrar os mesmos materiais repetidos em turmas diferentes.  

Entrevistador: Ah! Sim, isso também é verdade.  

Entrevistado 2: Isso é prejudicial para quem empresta. Eu empresto os meus livros, mas 

não empresto materiais porque, mais tarde, posso ouvir de um aluno o comentário de 

que já realizou aqueles exercícios noutra turma. Portanto, materiais, não empresto.  

Entrevistador: Tudo na sua proporção.  

Entrevistado 2: Sim, relativamente à oralidade, também não gosto do contrário: daquele 

aluno que monopoliza o diálogo e não deixa falar os outros. Concebo a prestação oral na 

sala como um comentário curto, mas oportuno. Quando assim não acontece, o professor 

deve intervir, quer sob a forma de um gesto discreto, quer mesmo cortar a palavra para 

fazer avançar o plano da aula ou para dar a palavra a outro aluno.  

Entrevistador: É nesse aspeto que o professor deve, portanto, aparecer na aula?  

Entrevistado 2: Exatamente, é um dos momentos em que deve intervir.  

Entrevistador: Quando é necessário retomar o controlo.  

Entrevistado 2: Porque quando a conversa do aluno começa a ser extensa de mais ou 

inoportuna, os alunos já não estão atentos e há uma perda de qualidade da aula.  

Entrevistador: É verdade.  

Entrevistado 2: Os alunos só estão atentos nos trinta segundos a um minuto. Também 

nas minhas aulas de Inglês observo que, quando alguém fala de mais, os colegas perdem 

a atenção. Ora, foi fruto desta experiência que ponho em prática nas aulas de PLE o 

método dos diálogos breves mas com correção linguística. Portanto, a componente 

gramatical tem de aparecer sempre, tem que ser bem batida e repetitiva, com exercícios 

escritos e orais ao longo das aulas e, de tempos a tempos, voltar ao mesmo tema 

gramatical. A questão da prática da oralidade e da escrita são igualmente importantes, 
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tal como o enriquecimento vocabular. Um vocábulo difícil é uma oportunidade para pôr 

os alunos a falar, definindo, p. ex., o conceito ou apresentando um sinónimo ou 

antónimo.  

Entrevistador: Professor, falou muito nos textos que usa nas suas aulas. A partir desses 

textos, trabalha aspetos culturais e, portanto, se os trabalha, que tópicos é que acha mais 

importantes de serem abordados na aula de PLE? Acha que a diferença é algo que está 

relacionado com as diferenças dos níveis ou não e com que frequência é que os trabalha 

nas suas aulas?  

Entrevistado 2: Gosto de começar as aulas por um atrativo e performativo texto, porque 

é a natureza do texto que nos vai levar ao enriquecimento vocabular, aos momentos de 

oralidade e de interação, ao questionário escrito, ao funcionamento da língua e à 

composição. Os curtos programas (se é que podemos falar em programas) dão 

indicações acerca dos temas a tratar na sala de aula e, por vezes, para diferentes níveis 

sugerem temas iguais, variando o grau de dificuldade. Em parte, eu cumpro isso nas 

minhas aulas. Por exemplo, o tema da poluição, do stress, da língua portuguesa, das 

tradições e símbolos de Portugal podem aparecer no nível A e no nível B, todavia é 

diferente a dificuldade do texto e o tratamento em sala de aula. Outros temas que podem 

surgir tanto num nível A como no B, variando o grau de dificuldade, são: a culinária, o 

ambiente, as energias renováveis, os monumentos, os símbolos de Portugal (o sobreiro, 

pastel de nata, sardinha, bacalhau…), lendas (galo de Barcelos), fado, tourada, Portugal 

como terra de vinhos, as regiões, as ilhas… Ou então textos sobre ciência, ficção 

científica, economia, saúde, serviços públicos... Todos estes textos (que devem ser 

graduais no nível de dificuldade) podem ser lançados no nível A e no nível B, variando 

apenas o grau de dificuldade. No nível A tem de ser adaptados, no B, podem surgir 

completos ou quase, outras vezes abreviados ou melhorados em frases viciosas.  

Não costumo introduzir textos que preveja que podem ser polémicos ou gerar mal-estar 

(p. e., sobre política, religião), já que há na sala de aula alunos de diferentes culturas e 

crenças. No entanto, não se está livre da ocorrência de uma situação de conflito. Se 

ocorrer, o que é natural, não há julgamento desse facto, mas simplesmente a sua 

apresentação como um facto histórico e como um aspeto cultural de um povo. Mas 

nunca faço um julgamento. Também pode haver comentários pessoais, mas isso é do 
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foro pessoal, e quanto às opiniões que podem ser tecidas, cada aluno tem as suas; e as 

opiniões nem são boas nem más, verdadeiras ou falsas, são antes as de cada um. Por 

isso é que os aspetos culturais raramente têm gerado polémica e ninguém tem de ficar 

ofendido, porque não há um julgamento, há apenas uma exposição de uma frase ou de 

um texto com o devido respeito pelo conteúdo. Por vezes, há julgamento e risada sobre 

textos científicos, como, p. ex., uma mesa ultramoderna de computador que custava 

35.000 euros ou como um multimilionário americano que tem o projeto de caçar 

meteoritos para explorar os seus recursos minerais.  

Entrevistador: Estes textos, o professor vai procurá-los, portanto, são materiais 

autênticos e que outros recursos usa nas suas aulas para trabalhar a cultura? 

Entrevistado 2: Uso muito o papel. Os alunos gostam de ter folhas à frente, um objeto 

físico. Por recomendação da Faculdade, uso folhas bem preenchidas. Geralmente uma 

lição é apresentada em 3 páginas, as quais contêm a parte principal da lição e são uma 

orientação: texto, questionários escritos (não os orais) o funcionamento da língua e 

exercícios gramaticais, e (geralmente para trabalho de casa) o segundo texto com breve 

questionário e indicação da pequena composição. Quando é a aula do ditado, é 

apresentado também o espaço de 7 ou 8 linhas para aí ser escrito; quando é a aula da 

audição, lá vem o respetivo questionário. Gosto muito do papel. Às vezes uso o 

computador por causa das audições, tenho as colunas, mas gosto mais do leitor de CD: é 

mais rápido e prático. Não uso manual, também por recomendação da Faculdade, mas 

possuo vários deles e, por saber que são bons, deles extraio materiais úteis, 

especialmente para a parte dedicada ao funcionamento da língua. Na exposição que 

tivemos na terça-feira foram apresentados cerca de 50 livros, só da Lidel. É admirável! 

Na maior parte das aulas, de acordo com as circunstancias e o interesse dos alunos, 

posso deixar de lado o plano da aula e enveredar por exercícios escritos ou orais que não 

estavam planeados, mas são oportunos ou foram requeridos pelos alunos. Além disso, 

gosto de renovar os materiais de acordo com os interesses dos alunos e de não andar 

sempre com as mesmas coisas. Para a renovação de textos, sirvo-me de revistas e da 

imprensa. A internet é uma grande fonte de extração e renovação de textos.  

Entrevistador: Relativamente aos manuais de que falou, além de numerosos, também 

são específicos para a área.  
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Entrevistador 2: A publicação de 50 livros mostra também como o PLE pode ser 

complexo. Os manuais apresentados poucas vezes eram repetidos, o que significa que é 

complexa a matéria e que a língua é uma instituição difícil e que requer formação 

específica.  

Entrevistador: E também como tem evoluído e a procura que tem. E é uma área 

francamente em expansão.  

Entrevistado 2: É uma área em expansão, e, já que fala nisso, acho que deve haver mais 

alunos a ensinar Português no estrangeiro para competir e suplantar os professores 

brasileiros, com menos preparação (pois o curso de ensinar Português como segunda 

língua não existe no Brasil), que ensinam Português na Europa. É, de facto, uma área de 

futuro.  

Retomando a nossa conversa, não uso manual, mas consulto-os frequentemente e deles 

extraio materiais que me são valiosos. Também gosto muito, tal como os alunos, do 

quadro e de nele escrever. Quantas vezes não sabem - o que e natural - como se escreve 

uma palavra e é aí que entra o quadro. Nele é registado todo o vocabulário novo que 

surge e as respostas ao questionário. Começo no canto esquerdo e, fila a fila, vou 

preenchendo-o com conteúdos oportunos que os alunos acabam também por registar no 

seu caderno. Caderno e dossiê das folhas que lhes forneço são dois materiais 

obrigatórios. Além disso, também aconselho um pequeno caderno para o registo do 

vocabulário desconhecido e, no caso dos verbos e adjetivos, das preposições que os 

regem. A boa gestão do quadro também é uma tarefa do professor. A nível de recursos, 

falta o email. Como as minhas aulas estão datilografadas, quando um aluno falta, 

manda-me um email (às vezes nem é preciso porque eu sei quem faltou) a pedir o envio 

da lição e, pouco depois da aula, envio-lhe a lição por correio eletrónico. De forma que 

posso dizer que nunca nenhum aluno falta a uma aula minha porque, se faltar, eu envio-

lhe a lição …  

Entrevistador: … e tem acesso aos materiais.  

Entrevistado 2: Excetuando os momentos em que me afasto do plano da aula, tem 

acesso a todos os materiais. Ter todos os materiais dactilografados dá trabalho, mas tem 

destas recompensas.  
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Entrevistador: Dá trabalho no início, mas depois… 

Entrevistado 2: Cumpro o meu dever de professor. Ninguém poderá acusar-me de não o 

fazer. Faço mais do que é pedido.  

Entrevistador: Claro, muito bem. Voltando um bocadinho atrás, outra vez às questões 

culturais, acha importante, portanto, comparar a realidade portuguesa com as realidades 

socioculturais dos aprendentes?  

Entrevistado 2: Sim, acho, e até costumo fazer esse tipo de pergunta quando o texto é 

propício a isso. Como há alunos de diferentes nacionalidades, há sempre muito para 

falar. Todavia, as diferenças culturais em sala de aula não me incomodam muito. Como 

já disse, todos estes alunos são muito europeus, no geral, têm formação universitária e 

raramente ficam surpreendidos pelas diferenças culturais. P. ex., na minha última aula, a 

certo momento falava-se sobre felicidade. Foi o momento oportuno para abordar o tema 

numa perspetiva intercultural (ocidente-oriente). Uma das perguntas do questionário 

era: “o que é para mim a felicidade?”. A nível europeu, é muito semelhante. Perguntei à 

aluna japonesa em que é diferente a felicidade para um oriental. Ela disse que, de um 

modo geral, a felicidade contemplava os mesmos princípios...  

Entrevistador: Portanto, um mundo globalizado.  

Entrevistado 2: A única coisa que notei ser diferente para um japonês era a harmonia 

entre o corpo e o espírito. Para eles, felicidade é também um estado de bem-estar de 

corpo e mente, por isso é que ela disse que fazia reiki e fazia ioga, exercícios mentais e 

físicos. Portanto, o bem-estar da mente e do corpo é talvez a coisa que mais se distancia 

de um europeu. Por sua vez, os europeus falam mais na família, nos bens materiais, no 

emprego, na saúde... É um bocadinho diferente. Para este tipo de alunos, escusamos de 

nos preocupar muito com as diferenças culturais. Mas isso não implica que tenha 

cuidados com os temas textuais. Quando um texto pode ser polémico ou porque tem um 

aspeto religioso ou político ou porque fala numa conquista militar do passado... Já tive 

um texto desses a propósito de um texto sobre monumentos. Havia na sala um aluno 

árabe, mas o conteúdo foi apresentado como histórico, sem julgamento e, portanto, sem 

causar perturbação.  
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Entrevistador: Claro. E só para terminar a nossa entrevista, passando ao último tópico, 

em termos mais práticos, lembra-se de alguma situação de comunicação entre os alunos 

e o professor que tenha levado a algum tipo de mal-entendido ou a um eventual conflito 

devido a alguma diferença ou a algum tipo de falha de comunicação, devido, por 

exemplo, a algum estereótipo ou a uma representação errada?  

Entrevistado 2: Já notei mais do que uma vez a seguinte situação, que também já se 

passou nas orais dos exames do CAPLE: querendo pôr os alunos a falar, muitas vezes 

peço opiniões pessoais sobre os mais variados temas. Já aconteceu alunos de Leste da 

Europa pensarem que eu pretendia saber algo da vida deles. É por isso que, algumas 

vezes, advirto: “Eu não quero saber nada da vossa vida, só quero que falem português. 

Podem até inventar o discurso”.  

Entrevistador: Com certeza. É apenas para se expressarem oralmente.  

Entrevistado 2: Eu só quero que eles pratiquem a língua ou, no caso dos exames, saber o 

nível de Português em que se encontram. O aluno escolhe o seu discurso… 

Entrevistador: Pode até inventar ou imaginar… 

Entrevistado 2: Exatamente. Podem inventar um discurso. Eu quero é que falem com 

correção. Uma vez surgiu a oportunidade de pedir uma opinião sobre política e a 

senhora ucraniana ficou muito perturbada e disse: “Desculpe mas sobre isso não falo. 

Sobre isso nada sei.” A mesma pergunta feita aos homens surte efeito contrário, como 

“No meu país, os políticos são uns ladrões e a corrupção é grande. É por isso que 

tivemos de vir para Portugal”. Nas minhas aulas o conflito surge sobretudo aqui. 

Relativamente a este último ponto, também tenho também observado que, em vez de 

conflito, surge admiração: “Ah, isso é muito interessante”, “Que pena não haver isso no 

meu país!”, “Ah, isso é uma boa coisa para aplicar em Portugal”. Aí é que vemos como 

a intercultura e o convívio entre os povos é maravilhoso porque se pode aproveitar o 

melhor do Outro e há sempre algo a aprender com ele. No entanto, sobre política, de 

facto, nota-se que alguns alunos não querem falar devido ao passado traumático. Por 

isso, quando são questões polémicas (políticas, religiosas e culturais), tenho o cuidado 

de, prevendo situações de conflito, contornar questões.  
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Entrevistador: Portanto, isso é uma espécie de estratégia preventiva que o professor usa 

antecipadamente.  

Entrevistado 2: Sim, estratégia preventiva. De resto, há um texto que gera sempre muita 

interação e polémica: é o da tourada. Ainda que seja apresentada como a tradição 

cultural do nosso país, alguns alunos excedem-se, quer em sua defesa (no caso dos 

hispânicos), quer na sua crítica e condenação (no caso dos restantes europeus) e a 

tolerância que até aí havia é, por momentos, interrompida.  

Entrevistador: Muito bem. Professor, agradeço muitíssimo a sua colaboração e a sua 

perspetiva sobre este aspeto e não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar.  

Entrevistado 2: Não, é tudo.  

Entrevistador: Vamos então, dar por terminada a entrevista. Mais uma vez, obrigada 

pela sua colaboração.  

Entrevistado 2: De nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 482 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

APÊNDICE 5: ENTREVISTADO 3 

 

Entrevistador: Boa tarde! Vou dar início à entrevista com o professor 3, pedia-lhe que se 

apresentasse em termos de habilitações literárias, experiência de ensino no âmbito do 

PLE (Português Língua Estrangeira), os níveis de ensino que lecionou e, para começar, 

são estas questões.  

Entrevistado 3: Em termos de habilitações literárias, sou licenciado em Filologia 

Românica e doutorado em Literatura Portuguesa. Fiz estágio no Ensino Secundário em 

Português/Francês e lecionei Português e Francês no Ensino Básico e Secundário em 

Portugal durante alguns anos. Estive como leitor de Português, de língua e cultura 

portuguesa numa universidade francesa durante três anos e essa foi a minha primeira 

experiência, digamos, como professor de PLE.  

Entrevistador: Muito bem. 

Entrevistado 3: Recuperei alguma da formação em ensino de língua estrangeira que 

tinha aplicado ao francês e transferi, assim, para o ensino de português. Portanto, vivi 

três anos em França, ensinando justamente língua, cultura e literatura portuguesa.  

Entrevistador: Muito bem. Para além do francês, domina outra língua estrangeira? 

Entrevistado 3: Eu utilizo, sem propriamente dizer que domino, o inglês, o espanhol e o 

italiano.  

Entrevistador: Muito bem, portanto, tirando o inglês, não é, no âmbito das línguas 

românicas.  

Entrevistado 3: Sim, no âmbito das línguas românicas e, nalguns casos, o espanhol de 

modo intuitivo sem uma aprendizagem formal. No caso do italiano, com um ano na 

licenciatura, como disciplina de opção.  

Entrevistador: Sim, sim, claro. Há quanto tempo ensina PLE na FLUP? 

Entrevistado 3: Na Faculdade de Letras, há vinte e cinco anos, desde 1987.  

Entrevistador: Muito bem.  
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Entrevistado 3: Embora durante muitos anos só tivesse colaborado no curso de verão, 

inicialmente porque não havia outras ocasiões ou outros cursos destinados ao PLE e, 

depois, por opção também mas, durante muitos anos, fui só professor de PLE no curso 

de verão.  

Entrevistador: Muito bem. Professor, ao longo da sua carreira no âmbito do PLE que já 

é consideravelmente longa, que níveis é que tem lecionado com mais frequência? Já 

lecionou todos os níveis?  

Entrevistado 3: Eu posso dizer que já lecionei todos os níveis, aqueles que lecionei mais 

vezes foram o nível inicial, quer iniciação pura mas, sobretudo, digamos, o que 

podemos considerar o nível A1.2. Mas lecionei também o A2 e o B. O C, tive uma 

única experiência já há muitos anos e ainda não se chamava, digamos, nível C, era o 

avançado.  

Entrevistador: Em França, como leitor de Português, também teve essa experiência de 

todos os níveis de ensino? 

Entrevistado 3: Não, porque os alunos verdadeiramente estavam a iniciar-se e, portanto, 

no máximo, lecionei o intermédio.  

Entrevistador: Muito bem. Então após esta introdução da sua experiência de ensino e 

das suas habilitações literárias, queria perguntar-lhe o que costuma ensinar na aula de 

PLE? 

Entrevistado 3: Ensino a língua e o que vai com a língua. Vamos chamar cultura, 

embora eu tenha algumas dificuldades em usar essa palavra, porque, na minha 

especialização no âmbito da literatura portuguesa, da cultura portuguesa, habituei-me a 

atribuir à cultura um sentido diferente daquele que tem no âmbito do ensino das línguas.  

Entrevistador: Sim, sim.  

Entrevistado 3: E, portanto, prefiro usar o termo civilização, para usar um termo mais 

do âmbito do francês. De qualquer maneira, procuro ensinar a língua, que acho 

fundamental, e procuro ensinar também alguns estilos de vida típicos da vida 

portuguesa, da sociedade portuguesa ao nível, por exemplo, de hábitos alimentares, de 

passatempos mais caraterísticos, certos níveis da sociedade, alguma coisa de música, 
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pouco cinema, pouquíssimo cinema. De qualquer maneira, o que ensino tem uma base 

que é a língua e depois, digamos, outros aspetos dependem muito dos interesses dos 

estudantes, dependem muito do nível de língua em que eles se encontram.  

Entrevistador: Acha que, essa é uma questão que me interessa particularmente, o 

trabalho da cultura, primeiro disse que a cultura deriva do trabalho linguístico que faz.  

Entrevistado 3: Não que deriva mas acompanha.  

Entrevistador: Acompanha, muito bem. Acha que, tendo essa experiência em vários 

níveis de ensino, de que forma é que o nível de ensino influencia o trabalho da cultura?  

Entrevistado 3: Acho que, quanto mais avançado é o nível de língua em que os alunos 

estão, mais é possível aprofundar a informação cultural mas, sobretudo, a interação 

neste domínio, no sentido de haver trocas culturais, partilha de experiências, de modos 

de vida, enfim.  

Entrevistador: Essa partilha, essa troca de pontos de vista é algo que costuma fazer 

frequentemente nas suas aulas ou é algo assim mais pontual? 

Entrevistado 3: Não, é uma preocupação minha é justamente dar a oportunidade aos 

alunos de manifestarem os seus pontos de vista e as suas experiências com dois 

objetivos: um é que eles interajam uns com os outros e outro é também tentar que cada 

aluno se sinta sujeito na sala de aula e que sinta que nós, o professor e os colegas, 

estamos interessados em saber o que ele pensa, em saber o que ele viveu, quais são as 

suas experiências, etc. Esse aspeto é importante, é uma preocupação que eu tenho 

sistematicamente.  

Entrevistador: O professor acha que, por exemplo, numa turma em que há alunos de 

proveniências linguísticas e culturais muito diversas, portanto, uma espécie de 

microcosmos do mundo, acha que o aluno que está a frequentar um curso de PLE, cujo 

objetivo é precisar de aprender Português, acha que esse aluno está interessado em ouvir 

um aluno de outra proveniência, portanto, a expressar o seu modo de vida, no seu país 

ou acha que eles têm um interesse puramente pelo modo de vida português?  
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Entrevistado 3: Tenho alguma experiência, embora um pouco disseminada ao longo dos 

anos, raramente tive uma turma que fosse muito heterogénea, embora em todas turmas 

haja um, dois, três alunos que são, quase diria, exóticos.  

Entrevistador: Sim, sim.  

Entrevistado 3: E, de uma maneira geral, os alunos pareceram-me sempre muito 

interessados em conhecer os pontos de vista dos outros, em os ouvir, não forçosamente 

em concordar com eles. Acho que, de qualquer forma, quando um aluno é proveniente 

de uma cultura ou de uma língua mais exótica, digamos assim, o grau de abertura é 

menor. Acho que há uma diferença entre aqueles alunos, cuja cultura e até cuja língua 

está mais próxima do português e dos portugueses, conhecer e ouvir o que lhes 

aparecem como estranhos, enquanto os alunos que provêm de culturas e línguas 

claramente minoritárias no seio da turma me aparecem sempre um pouco mais na 

defensiva.  

Entrevistador: Hmm, interessante.  

Entrevistado 3: Eu digo isto porque já tive alunos, estou a lembrar-me de uma sul-

coreana, de dois indianos, de vários turcos que apareceram e, de uma maneira geral, 

quando se verificam estes casos, o grau de abertura, eu penso que é mais uma atitude 

defensiva, digamos assim, porque se sentem de alguma maneira quase numa situação de 

vulnerabilidade face a uma cultura que é diferente da deles.  

Entrevistador: Claro, da qual não têm tanto conhecimento.  

Entrevistado 3: Não têm tanto conhecimento, aqui agem variáveis, na qual tenho um 

egípcio que é um egípcio cristão, não é um egípcio islâmico e isso já faz alguma 

diferença porque cria um fator de identidade e de integração numa sociedade que é 

maioritariamente cristã. Esses aspetos, digamos assim, levam-me a ter um pouco de 

cautela com as generalizações. Do ponto de vista geral, é esta a minha impressão.  

Entrevistador: Muito bem, professor. Deixe-me só avançar aqui para, já que falou dessa 

questão da cautela que é uma coisa que também me interessa aprofundar um bocadinho. 

Quando o professor planifica alguma atividade ou tem em mente usar um determinado 

material para evitar algum tipo de situação que falou, a cautela é uma estratégia que usa 
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para evitar algum tipo de mal-entendido na aula ou acha que até é algo que deve 

acontecer para promover precisamente esse conhecimento do Outro e uma abertura 

perante o Outro? 

Entrevistado 3: Eu procuro ser sensato e sei, pela experiência que tenho, que há alguns 

temas que são problemáticos do que outros. Um tema problemático, quando temos na 

turma estudantes oriundos de culturas islâmicas, não é preciso ser islâmicas.  

Entrevistador: Não europeias, talvez.  

Entrevistado 3: O tema da mulher, do lugar da mulher na sociedade e o papel da mulher 

no contexto da vida portuguesa é um tema particularmente sensível e eu acho que a 

melhor política é ser verdadeiro, não manipular nem adaptar a realidade (aquilo que os 

alunos poderão desejar) mas evitar ser ofensivo. Eu procuro evitar situações de 

confronto mas, quando elas surgem, surgiram pouquíssimas vezes, mas quando surgem, 

acho que não é sensato nem ignorá-las nem abafá-las nem estimulá-las no sentido de 

suscitar divisões, agressões ou outro tipo de interações menos positivas. Trata-se, já terá 

acontecido uma ou outra vez, de procurar que cada um dos lados entenda o ponto de 

vista do Outro. 

Entrevistador: Fazendo as suas cedências.  

Entrevistado 3: Neste sentido porque, muitas vezes, a dificuldade no domínio da língua 

impede a clareza absoluta na expressão dos seus pontos de vista. Já tenho servido de 

mediador no sentido de procurar que fique claro o ponto de vista de uns e de outros. Se 

eu consegui ou não, enfim, é impossível de dizer de uma forma taxativa mas 

verdadeiramente nunca me aconteceu uma situação inultrapassável.  

Entrevistador: Claro, claro.  

Entrevistado 3: Como algum abandono da sala ou alguma incompatibilidade 

permanente que se tivesse prolongado durante o resto do curso. Mas há, de facto, 

sobretudo, esse papel, para mim, do professor de ajudar ao esclarecimento dos pontos 

de vista, não de decidir quem tem razão ou quem está… 

Entrevistador: Puramente através da língua.  
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Entrevistado 3: Ou quem está mais moderno ou menos moderno, através da língua e 

através da experiência de vida que cada um vai tendo à medida que os anos passam.  

Entrevistador: Professor, assim, um exemplo prático de alguma situação das que falou, 

lembra-se, assim, podia dar algum exemplo de algum mal-entendido que se lembre?  

Entrevistado 3: Eu direi que as situações mais, talvez, mais agudas verificaram-se em 

dois casos: uma com um turco, que curiosamente era um turco alemão, isto é, era um 

turco de nacionalidade alemã mas, digamos assim, culturalmente e de enraizamento 

turco, ele próprio se caraterizava como turco e indianos à volta do papel da mulher na 

sociedade, do lugar que a mulher deve ocupar na sociedade e, sobretudo, a questão da 

igualdade de géneros, digamos assim. Penso que cada um, afinal, tanto um como os 

outros são sempre minoritários e são sempre homens, embora tenha tido mulheres, 

turcas, por exemplo, uma delas, lembro-me perfeitamente, vinha para as aulas com o 

lenço na cabeça e sempre tem uma atitude retraída, mas nunca houve uma situação em 

que as coisas aflorassem, digamos, assim. Mas, nestes casos, penso que tudo ficou, não 

direi sanado, mas esclarecido a partir do momento em que se conseguiu expor com 

clareza a perspetiva duns e doutros. Isto não significa que os ocidentais, digamos assim, 

ou as ocidentais devam ficar convictas de que o recato da mulher em sociedades como a 

turca ou como a indiana fosse efetivamente uma atitude de proteção da mulher porque 

era assim que ela era apresentada, porque, de facto, os ocidentais expõem as mulheres a 

situações de perigo que o sistema de uma certa segregação nesses países evitaria. É 

difícil levar um ocidental ou uma ocidental, sobretudo jovem, no momento de afirmação 

da sua individualidade a aceitar este ponto de vista, mas para estes estudantes era, 

bastante, não direi bizarro mas singular o facto de uma jovem sair de casa e vir sozinha 

para um país estrangeiro e viver durante um certo número de meses, completamente, do 

ponto de vista deles, completamente abandonada à sua sorte.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 3: Para falar das situações que me lembro.  

Entrevistador: E o professor costuma trabalhar esta desconstrução de estereótipos nas 

suas aulas?  

 
 488 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

Entrevistado 3: Naturalmente todo o conhecimento que se vai tendo ao longo das aulas, 

de cada indivíduo ajuda a contrariar os estereótipos e eu digo que eu faço até com 

bastante frequência, no sentido de dizer, por exemplo, um alemão que não é 

disciplinado, um italiano que afinal cumpre todos os seus deveres e chega sempre a 

horas ou afinal os espanhóis são muito diferentes uns dos outros. Num texto escrito por 

uma espanhola que diz que teve a oportunidade de saber muitas coisas sobre o seu país, 

que antes desconhecia, que aqui encontrou espanhóis muito diferentes e de regiões 

distantes da sua. Evidentemente que há certos estereótipos que são os próprios 

estudantes que se encarregam de desfazer.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 3: O da Sevilhana como representante da Espanha, o flamenco como 

canção espanhola ou até os alemães, quando são alemães da Baviera, se mostram 

diferentes daquela imagem que a maioria tem dum alemão que é, sobretudo, dos estados 

mais do norte.  

Entrevistador: Exato.  

Entrevistado 3: Tudo isso, normalmente, os próprios estudantes, na sua interação, 

acabam por perceber mas é algo que eu, de modo bastante sistemático, vou fazendo não 

do ponto de vista: agora vamos saber o que é um francês, agora vamos saber o que é um 

alemão mas, a partir dos casos concretos que existem na turma, procuro desmistificar 

esta ideia de que os franceses são assim, os alemães, os italianos são assado. 

Curiosamente, na turma que eu tenho agora, há três italianos e dois deles opostos 

porque um é mais do sul de Itália, o outro é do norte de Itália e, claro, todos são 

italianos, são diferentes.  

Entrevistador: São duas faces da mesma moeda.  

Entrevistado 3: E são diferentes, não só por serem um do norte e outro do sul mas 

também por terem personalidades diferentes mas há, nitidamente, uma imagem do 

italiano do sul que cola mais ao que normalmente se aceita como italiano, enquanto um 

italiano mais do norte, mais calado e introvertido, mais disciplinado, faz sempre os 

trabalhos de casa, é sempre pontual e raríssimas vezes falta, não é, foge a esse 

estereótipo.  
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Entrevistador: Professor, só um último ponto. O trabalho destes aspetos culturais é feito 

com que tipo de material? Usa material autêntico, usa as novas tecnologias para abordar 

estes aspetos culturais? 

Entrevistado 3: Procuro variar os materiais e, portanto, procuro utilizar materiais das 

novas, das velhas e das tecnologias que possam existir mas há, normalmente, o recurso 

a canções que agora tem, com as novas tecnologias, a vantagem de se poder trabalhar o 

karaoke e poder usar versões com letra, quer para controlo, quer para tentar que eles 

cantem. Mas as novas tecnologias, sobretudo, permitem, penso eu, uma atuação sobre 

os documentos que os adapte aos objetivos que nós pretendemos. Antigamente não era 

possível, por exemplo, atualizar um texto em que estivesse uma data, em que estivesse 

um número, como a taxa de desemprego.  

Entrevistador: Exato.  

Entrevistado 3: E hoje posso utilizar um documento jornalístico mas a atualizar o 

número de licenciados desempregados que, entretanto, já aumentou. Isso é um 

documento autêntico, apesar da minha intervenção, penso eu.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 3: De qualquer maneira, recorro muito a textos de jornais, recorro pouco a 

publicidade no nível em que estou a trabalhar atualmente. Em níveis mais baixos, 

recorria mais, embora admita que se possa utilizar publicidade de certo tipo, mais 

elaborada do ponto de vista linguístico que não se limite ao slogan e à imagem mas 

estou só a constatar que, neste nível, uso raramente reportagens, uso inquéritos, uso, às 

vezes, infografias, uso, como disse, canções, vídeos. Hoje é possível utilizar um vídeo 

com uma notícia e, neste sentido, posso dizer que, de facto, hoje recorro a tecnologias 

que não recorria quando estava em França nos anos oitenta a ensinar Português.  

Entrevistador: Claro! A diferença, apesar de a época ser diferente, mas a forma como se 

trabalha a cultura é diferente num contexto de imersão, como é o caso dos estudantes 

que frequentam aqui os cursos de PLE dos estudantes que tinha em França, portanto, 

provavelmente que nunca tinham visitado Portugal e não tinham nenhum acesso à 

cultura portuguesa que não no ambiente de sala de aula?  
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Entrevistado 3: É diferente, embora essas diferenças sejam matizáveis, quando os 

alunos em França são luso-descendentes, o que não acontecia em grande número. Na 

maioria, não eram luso-descendentes mas quando são luso-descendentes, naturalmente 

têm essas referências. Em certas cidades francesas e até na maioria delas, e no caso 

concreto que era Rennes, havia uma comunidade emigrante portuguesa bastante 

significativa e havia um programa na rádio local em língua portuguesa. O próprio 

departamento de Português estava muito ligado a essa divulgação mas, portanto, de 

qualquer forma, não tinham o que os nossos estudantes aqui têm, que saem da sala de 

aula e estão na sociedade portuguesa: vão às compras, vão tomar café, ao cinema, 

ouvem rádio, leem jornais, tudo isso está disponível e, de alguma maneira, eles podem 

controlar o trabalho, não só da língua mas também da cultura e fazem fora da sala de 

aula e têm professores nos colegas da turma, nos colegas de quarto, quando estão em 

residências universitárias e, se se queixam, é sobretudo que os portugueses estão mais 

interessados em falar a língua dos estrangeiros, em saberem coisas sobre a realidade 

deles do que em darem informações sobre a sua língua e a sua cultura.  

Entrevistador: Portanto, queixam-se dessa falta de oportunidade para praticar.  

Entrevistado 3: Exatamente, uma certa falta de colaboração dos portugueses na sua 

aprendizagem da língua e da cultura.  

Entrevistador: Professor, vou dar então por terminada a entrevista. Não sei se quer 

acrescentar mais alguma coisa.  

Entrevistado 3: Não.  

Entrevistador: O seu contributo foi muito interessante, eu não quis estar a pará-lo.  

Entrevistado 3: Eu peço desculpa se fui demasiado prolixo.  

Entrevistador: Não, não, por mim, está à vontade, só não queria atrasar mais a sua vida. 

Portanto, professor, obrigadíssimo pela sua colaboração. Vou, então, dar por terminada 

a entrevista ao professor 3. 
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APÊNDICE 6: ENTREVISTADO 4 

 

Entrevistador: Boa tarde! Vou dar início à entrevista que tem por fim a realização de um 

trabalho no âmbito do 3º Ciclo de Didática de Línguas sobre o desenvolvimento da 

competência comunicativa intercultural na aula de PLE. Vou entrevistar a professora 4 e 

pedia-lhe que se apresentasse em termos de habilitações literárias, tempo de serviço, 

níveis de ensino e experiência no âmbito do PLE.  

Entrevistado 4: Eu tenho uma licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas 

(Português/Alemão). Tenho uma especialização em PLE e tenho frequência de um 

Mestrado em Terapia da Fala. Tenho quinze anos de experiência em ensino de PLE. O 

meu interesse pelo PLE surgiu por acaso, porque eu estava a frequentar um curso de 

especialização para o ensino de Alemão (língua estrangeira) e nesta escola faltava 

alguém que fizesse a formação de PLE. Então convidaram-me, uma vez que eu tinha 

formação na área de Português, que fizesse a formação em PLE. E fiz e fiquei muito 

interessada, muito motivada e foi nessa formação que eu conheci duas professoras com 

quem mais tarde vim a trabalhar e com quem aprendi muito, portanto, foi por acaso 

mas, depois de iniciar a formação, foi quase amor à primeira vista.  

Eu nasci no estrangeiro e vivi lá até aos doze anos mas não tenho nenhuma experiência 

profissional no estrangeiro. A minha atividade foi exercida em Portugal. Eu costumo 

dizer que as diferentes culturas vêm até mim.  

 

Entrevistador: Então, quantas línguas estrangeiras é que fala? 

Entrevistado 4: Falo duas.  

Entrevistador: E quais?  

Entrevistado 4: Inglês e alemão.  

Entrevistador: Muito bem.  

Entrevistado 4: Costumo ensinar, estava a pensar se comecei pelo nível A1, não, eu 

comecei pelo nível que agora poderemos considerar o nível A1.2.  
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Entrevistador: Pois, porque ainda tinha sido antes dos descritores do QECR.  

Entrevistado 4: Tinha sido antes e a turma era uma turma que tinha já alguns 

conhecimentos e não havia esta separação como há agora, esta divisão, esta subdivisão 

mas depois comecei a dar o A1, o A1.2 e o A2 mas sempre dei mais o A1.1 e comecei, 

então, a dedicar-me mais a este nível, até a procurar especializar-me mais neste nível, 

um nível que requer a preparação de muitos materiais e muita reflexão porque são 

alunos que, muitas vezes, têm dificuldades e, sobretudo, porque são alunos que não têm 

qualquer ligação ao Português. Apresentavam bastantes dificuldades e, então, procurei 

especializar-me mais neste nível e trabalhei bastante para este nível.  

Entrevistador: Portanto, de uma forma geral, o que é que costuma ensinar na aula de 

PLE? 

Entrevistado 4: A minha preocupação, uma vez que eu dou sobretudo o nível A1.1 é 

dotar os alunos de conhecimentos que lhes permitam falar. Falar é uma prioridade, falar 

corretamente. Então eu trabalho muito o funcionamento da língua e a estrutura da 

língua: a frase, o verbo, o adjetivo, trabalho muito a frase e o texto. Tenho esta 

preocupação de que eles têm de falar. Como acréscimo, a partir dos textos surgem 

muitas situações em que nós falamos sobre a cultura. Por exemplo, como quando lhes 

ensino como se exprime o agrado e o desagrado. Gosto de saber o que é que eles fazem 

nos tempos livres em termos gerais e depois parto para o geral e pergunto: Nos vossos 

países o que é que as pessoas gostam de fazer nos tempos livres? Ou o que é que fazem 

aqui que não faziam ou que não podem fazer nos vossos países? E aproveito sempre o 

que estou a dar para os fazer falar sobre o seu país, portanto é duma forma muito 

espontânea e indireta que eles acabam por falar dos seus hábitos e da cultura do seu 

país. Dependendo se estamos, por exemplo, na época do Natal, inevitavelmente temos 

de falar dos hábitos das pessoas nesta época festiva, de como festejam o Natal. 

Também, quando falamos da alimentação, também invariavelmente, não é, 

inevitavelmente também falamos sobre os hábitos alimentares de cada um deles nos 

países de onde vêm ou quando alguém está doente, muito espontaneamente há sempre 

alguém que está doente e então brinco com a situação: Então está doente, está 

constipado? Normalmente, então como é que o podemos ajudar, o que é que ele poderá 

tomar? Então cada um diz: Na Eslováquia, podes tomar…; as pessoas quando estão 
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doentes/constipadas tomam…É duma forma muito espontânea e indireta que nós 

abordamos estas questões culturais, até porque o nível, muitas vezes, não permite, 

dependendo do tema, aprofundar algumas questões culturais.  

Entrevistador: Portanto, não é uma aula totalmente planificada para desenvolver esse 

aspeto mas, deriva, portanto, do trabalho do texto.  

Entrevistado 4: Sim. Se bem que eu já sei, aproveito também como já tenho este nível 

há vários anos e muita experiência, aproveito sempre estas situações para que eles falem 

sobre alguns aspetos culturais.  

Entrevistador: Porque é que acha, porque é importante fazer essa comparação dos 

aspetos culturais da cultura portuguesa que vai abordando nas aulas com as realidades 

socioculturais dos aprendentes? De que forma é que essa comparação é uma mais-valia?  

Entrevistado 4: Mas a comparação entre a nossa cultura e a deles? 

Entrevistador: Sim, quando faz essa ponte, não é, os alunos primeiro falam dos tempos 

livres em Portugal e depois falam, portanto, da experiência nos seus países. De que 

forma é que isso é uma mais-valia? 

Entrevistado 4: É uma mais-valia porque é um aspeto que permite a partilha, a partilha 

cultural, a partilha de experiências porque eles provêm, por vezes, de países tão 

diferentes que nunca visitaram e é sempre uma nota curiosa, é sempre uma curiosidade 

e uma mais-valia para a aula. E também o ponto de partida para outras discussões, 

porque a aula não é um espaço rígido e permite depois, porque o mais importante é que 

eles falem espontaneamente, porque há um momento em que eles praticam de uma 

forma controladas as estruturas mas é muito importante que eles sejam capazes, a partir 

dos conhecimentos adquiridos, depois usar espontaneamente aquilo que aprenderam e 

penso que é esse momento que eles têm de pensar nos conteúdos, têm que pensar na 

forma de usar a língua espontaneamente e, pronto, talvez é verdade que há textos em 

que falo do galo de Barcelos e há uma intencionalidade, não é? Isto já seria noutro nível 

em que eles têm de falar, de contar uma história do seu próprio país ou então, se há um 

símbolo que represente o seu país, mas isto já é um outro nível porque requer estruturas 

diferentes.  
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Entrevistador: Percebi, pela forma como disse que está habituada a lidar com grupos 

muito heterogéneos, não é, portanto, num curso de PLE, em que há alunos de diferentes 

proveniências linguísticas e culturais, acha que os alunos, da sua experiência, estão 

interessados em ouvir o ponto de vista do Outro, portanto, o objetivo é aprender a língua 

e a cultura portuguesa ou as culturas lusófonas também, mas acha que um aluno que 

está a frequentar esse curso está interessado em ouvir a perspetiva do colega de outro 

país?  

Entrevistado 4: Está muito interessado, sim, é até muito interessante que eles ouvem os 

colegas, intervêm, interrogam e concordam ou não concordam, fazem perguntas e 

intervêm bastante e, sobretudo, se este colega vem de uma cultura completamente 

diferente da sua. Normalmente, também neste nível, o A1, no fim do curso, onde eles já 

dominam o Pretérito Perfeito, dominam ou, pelo menos, já usam, uma das atividades 

que eu gosto que eles façam é uma apresentação oral. Esta apresentação oral incide 

sobre um tema à escolha deles e que costuma ser, o tema pode ser…apresentam 

imagens, têm muita preocupação em mostrar o seu país e mostrar o que vale a pena 

conhecer, os aspetos positivos do seu país. Há também esta necessidade de mostrar 

aquilo que é seu porque sabem que têm um público muito variado. Então são locais 

turísticos a visitar, monumentos, são festas, porque eles chegam e também se deparam 

com muitas festas, é a Queima das Fitas, é a receção ao caloiro, é o São João e, então, 

eles também gostam e comparam e depois também mostram o que se faz no país deles, 

têm esta necessidade. Tive uma iraniana que falou sobre o seu país e eles estavam  

muito, muito interessados.  

Entrevistado: Portanto, quanto mais distante for, mais interesse há?  

Entrevistado 4: Eu acho que é muito importante esta partilha porque também 

aproximam-se das pessoas que vivem estas experiências muitas vezes difíceis como é 

viver no Irão e, muitas vezes, são intolerantes porque desconhecem a realidade e quando 

alguém fala na primeira pessoa destas experiências, eles nos colegas reconhecem de 

quem gostam, por isso, até se sentem mais tolerantes com a situação.  

Entrevistador: Portanto, sentem mais empatia.  
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Entrevistado 4: Mais empatia e sentem-se mais tolerantes com a situação. E depois 

tenho a certeza que esta conversa sai da sala de aula e continua no bar a seguir onde eles 

vão beber um copo. Portanto, eu acho que estas discussões promovem a tolerância e a 

compreensão entre culturas diferentes, tenho a certeza absoluta.  

Entrevistador: A professora falou de alguns temas que costuma abordar nas suas aulas. 

A propósito da cultura e da interculturalidade, por exemplo, falou dos símbolos, falou 

da gastronomia, falou de atividades dos tempos livres, acha que são temas factuais, não 

é, em que há muita informação, são mais descritivos e factuais. Não costuma abordar 

mais, por exemplo, pela abordagem de atitudes, de valores, de crenças, de regras e 

convenções sociais, portanto, esse trabalho mais aprofundado está mais relacionado com 

o nível em questão ou não?  

Entrevistado 4: Depende do nível. Em parte, sim, porque quando nós abordamos um 

tema, os alunos têm muita necessidade de exprimir as suas opiniões e estão muito 

limitados pelo seu desempenho, pelos seus conhecimentos.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 4: Eu não gosto muito de abordar temas que depois não possa explorar, 

então, procuro, sim, que eles sejam capazes de emitir uma opinião de uma forma 

simples, mas não gosto que se instale a frustração neles, temas que não possam ser 

explorados e desenvolvidos na aula, eu evito. Mas depende do nível, eu lembro-me, 

quando dava o nível A2, dava umas frases, eram “Os homens são de Marte e as 

mulheres são de Vénus”. Isto, dependendo da cultura, até pode…algumas frases, alguns 

clichés que nós todos conhecemos só para ouvir a opinião deles. Por exemplo, deixe ver 

se me lembro de alguma frase que aparecia: “Os homens não são capazes de falar dos 

seus sentimentos” e aí já levantava e era motivo para grandes discussões e eu gosto, 

sempre que possível, de ter uma forma espontânea, há sempre algum assunto para que 

eles possam dar a sua opinião. Eles, muitas vezes, levantam essas questões porque eles 

vivem cá, eles confrontam-se com aquilo que gostam e não gostam, por exemplo, é uma 

das coisas que eu pergunto sempre é o que gostam e o que não gostam em Portugal e 

isso levanta logo e dá pano para mangas. Depois eu pergunto: “Como é que é no vosso 

país?” Portanto, isso é, sem tratar duma forma intencional, para um professor que tenha 

 
 497 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

experiência, ele pode aproveitar muitas coisas para passar à parte cultural para os fazer 

falar. É muito importante para mim fazê-los falar.  

Entrevistador: Muito bem! Portanto, como é que o trabalho desses tópicos é feito? Que 

tipo de recursos e de materiais usa para desenvolver essa competência comunicativa 

intercultural?  

Entrevistado 4: Pode ser um texto, não é, podem ser as imagens também, uma 

fotografia, eles gostam muito das fotografias, aliás a proposta que eu lhes faço sempre, 

motivação para abordarem o tema que escolheram para fazer a sua apresentação é uma 

fotografia e eles trazem muitas até, cartões com imagens.  

Entrevistador: Costuma usar mais materiais autênticos ou produz os seus próprios 

materiais?  

Entrevistado 4: Eu produzo muito materiais quando se trata do funcionamento da 

língua; quando se trata de descrever uma imagem, eu então procuro na internet ou em 

revistas as imagens porque isso já é mais complicado.  

Entrevistador: Claro. Costuma usar as novas tecnologias ao serviço desta competência? 

Entrevistado 4: Uso mais fora da aula como trabalho de casa ou quando eles fazem 

apresentações, quando lhes mostro uma fotografia ou quando passo uma canção através 

do computador.  

Entrevistador: Muito bem. Então, só para terminar, queria perguntar-lhe se, a propósito 

desta comparação, se se lembra de alguma situação em ambiente de interação cultural, 

pode ter sido entre os alunos ou entre os alunos e o professor também, portanto, que 

tenha levado a algum tipo de mal-entendido ou até conflito nas suas aulas? 

Entrevistado 4: Às vezes, o desconhecimento da cultura do colega pode gerar algum 

tipo de conflito ou mal-entendido. Lembro-me de uma situação também num curso de 

verão. Tinha uma aluna egípcia que se sentava sempre no mesmo lugar, sempre, 

sempre. A primeira coisa que fazia era limpar a secretária. Um dia chegou mais tarde e, 

se há alunos que gostam de ficar sempre no mesmo lugar, há outros que não. Então, 
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aconteceu que uma alemã se sentou no lugar dela e ela chegou à sala e começou a 

discutir com ela. Eu não sei se no Egito há… 

Entrevistador: Que língua é que ela usou?  

Entrevistado 4: Inglês, porque era iniciação. Começou a discutir com ela, a alemã estava 

pasmada, não compreendeu o que se estava a passar. A intenção dela não foi ofendê-la, 

sentou-se apenas num lugar que estava livre mas eu não compreendi se isto é algo 

cultural ou se não é.  

Entrevistador: Se é uma coisa pessoal.  

Entrevistado 4: Achei um pouco estranho, porque limpava a mesa todos os dias e aqui 

houve um conflito.  

Entrevistador: Claro. Portanto, a professora teve algum papel na resolução do conflito 

ou deixou as alunas resolverem por si? 

Entrevistado 4: Não, eu tentei acalmá-la e explicar-lhe que a colega não teve qualquer 

intenção de ofendê-la. Mas ela ficou muito perturbada. Outra situação que agora me 

estou a lembrar foi no nível A1.2, quando eu falei sobre o 25 de abril e nesse grupo 

tinha iranianos, russos, ucranianos e então eu quis saber se nos países deles tinha havido 

uma situação de regime de ditadura que reprimia as pessoas e não havia liberdade de 

expressão. Então perguntei à russa, já sabia, mas, de qualquer maneira, quero sempre 

que eles falem: “Como era no seu país?” E ela disse-me: “Eu não estou aqui para falar 

de política, eu estou aqui para aprender gramática. Vamos deixar esta aula de História e 

passar à gramática.” Ficou tudo pasmado e eu disse: “Aqui, quem decide quando se 

passa da aula de História para a gramática, sou eu.” Tive também que exercer a minha 

autoridade e dizer que viver num país não é só aprender a sua língua mas também 

aprender a sua cultura, a sua história. Enfim, não gostei da atitude com que ela me 

respondeu. No fim da aula, ela veio-me pedir desculpa mas, de qualquer maneira, houve 

aqui alguém que não estava muito interessado em partilhar a sua experiência, 

provavelmente traumatizados. Já os iranianos não, o iraniano falou abertamente da 

situação do seu país e então, muitas vezes, dependendo da origem do aluno, não estão 

muito à vontade, não estão habituados a aulas estruturadas e a aulas com uma vertente 
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comunicativa, não estão muito habituados e então estranham e têm a sensação de que 

não estão a aprender muito.  

Entrevistador: E, muitas vezes, os alunos também interpretam, de forma negativa, 

perguntas como “Então como é que era a sua rotina no seu país?” Nós temos em mente 

que eles usem, por exemplo, o Pretérito Imperfeito do Indicativo para contrastar com o 

Presente do Indicativo e o professor tem que lhes dizer que até podem inventar as 

informações. O que o professor quer saber, quer ouvir que eles usem as estruturas 

corretamente.  

Entrevistado 4: É verdade, também já me aconteceu.  

Entrevistador: Até pode nem ser verdade, não é? Há alunos que às vezes dizem, o 

professor não tem nada a ver com isso, o meu colega não tem nada a ver com isso. A 

minha vida é privada.  

Entrevistado 4: Mas eu também digo muitas vezes: a minha curiosidade não é pessoal, é 

profissional. Contem-me mentiras, a verdade não é importante. Realmente, o professor é 

um curioso, não é? Está sempre a fazer perguntas e eu até faço perguntas indiscretas 

intencionalmente para os provocar mas eu não quero a verdade, apenas quero que falem.  

Entrevistador: Muito bem. Não sei que quer acrescentar mais alguma coisa?  

Entrevistado 4: De momento, acho que não me ocorre mais nada.  

Entrevistador: Pronto, muito bem. Então, agradeço muito a sua colaboração e desejo as 

maiores felicidades pessoais e profissionais.  

Entrevistado 4: Obrigada, igualmente.  
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APÊNDICE 7: ENTREVISTADO 5 

 

Entrevistador: Bom dia. Vou dar início à entrevista oral da professora número 5. Para 

começar, pedia-lhe que se apresentasse em termos de habilitações literárias, tempo de 

serviço e os níveis que tem costumado ensinar no âmbito do PLE. 

Entrevistado 5: Bom dia. Eu sou doutorada em Linguística, trabalho nessa área, 

sobretudo em área de semântica léxico e texto, já trabalho há cerca de vinte anos, 

embora a minha experiência com o PLE seja mais recente. Comecei por lecionar nos 

cursos intensivos e de verão (que também é intensivo, não é), os níveis iniciais e depois 

lecionei também o nível B no âmbito do estágio pedagógico e, neste momento, nos 

últimos dois, três anos tenho lecionado só o nível C. Para além do português, como 

línguas estrangeiras, falo francês, inglês e, de uma forma menos proficiente, espanhol. 

Consigo perceber italiano também, além do espanhol. Nunca vivi no estrangeiro para lá 

do período de férias (três semanas) e, portanto, não tenho nenhuma experiência de 

ensino de português no estrangeiro.  

Entrevistador: Muito bem. Então, passando à segunda pergunta, o que é que costuma 

ensinar nas aulas de PLE? 

Entrevistado 5: Nas aulas de PLE, eu procuro, sobretudo, desenvolver as competências 

que são preconizadas no QECR e, nesse sentido, portanto, tento criar estímulos que 

permitam o desenvolvimento das competências da compreensão e produção orais, da 

compreensão e produção escrita. Mais especificamente, tento, portanto, ensinar a língua, 

não é, no nível C questões que já são mais específicas do português e que exigem 

alguma complexidade e que pressupõem uma aprendizagem que foi feita previamente e, 

para além, desses aspetos linguísticos, costumo ensinar também questões que se 

prendem com aspetos culturais, aspetos sociolinguísticos e, portanto, aspetos que sejam 

relevantes, quer da cultura em termos mais estáveis, quer do dia-a-dia dos portugueses, 

portanto, tento aproveitar ao máximo aquilo que vai acontecendo no país para falar 

disso com os estudantes e, ao mesmo tempo, a partir daí fazer, muitas vezes, uma 

retrospetiva para outros momentos sociais que Portugal viveu.  

Entrevistador: Portanto, costuma partir primeiro da realidade sociocultural portuguesa 

para depois efetuar uma comparação com os países dos aprendentes? 
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Entrevistado 5: Exatamente. Tipicamente, tento escolher temas que sejam de interesse 

transversal, ou seja, não procuro trabalhar só questões muito pontuais da cultura 

portuguesa, embora, às vezes, faça isso, porque acho também que, quando são aspetos 

que são específicos e exclusivos, isso é importante mas procuro tratar temas, sei lá, 

estou a pensar em temas como a educação, a organização social, a organização política, 

hábitos em termos de festas, hábitos dos estudantes, hábitos das pessoas, população, etc. 

e, a partir daí, fazemos um trabalho comparativo com aquilo que é a realidade dos 

estudantes.  

Entrevistador: E os estudantes também costumam fazer a comparação desses aspetos 

entre eles? Portanto, promovendo a interculturalidade? 

Entrevistado 5: Sim, sim, sim. Porque normalmente em situações como, por exemplo, 

agora o caso da educação, estou agora a dar o meu caso específico, o que acontece é que 

nós falamos um bocadinho da educação em Portugal, como é que está organizada e, 

tipicamente depois, encontramos estratégias que permitam aos estudantes falarem um 

pouco da sua realidade e até colocarem entre eles questões, muitas vezes, surge um 

diálogo que é espontâneo, porque eles próprios querem saber mais acerca da realidade 

do Outro, sobretudo quando se trata de estudantes que provêm de países mais distantes, 

em termos de organização educativa e isso é só um caso mas isso acontece… 

Entrevistador: Nota que há mais interesse quando a realidade do aprendente é mais 

diferente das com que eles estão habituados a lidar? 

Entrevistado 5: Exatamente. Normalmente sim, porque há esse fator, digamos assim, de 

novidade e, portanto, de uma certa curiosidade e, nesse sentido, o facto de termos nas 

aulas estudantes que vêm de proveniências muito diferentes, ajuda.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 5: Embora, às vezes, isso seja um fator negativo em termos de 

aprendizagem mas, neste caso, é um fator positivo porque eu acho que estimula bastante 

a curiosidade que eles sentem.  

Entrevistador: Como também tem esta experiência de ter lecionado cursos de níveis 

diferentes, acha que o tratamento destes aspetos culturais prende-se com o nível ou, 

portanto, é o grau de aprofundamento com que trata esses aspetos é que pode variar, 

consoante o nível? 
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Entrevistado 5: Eu penso que as duas coisas existem porque a ter, digamos assim, um 

pouco as temáticas que são tratadas nos níveis iniciais, eu penso que é natural que haja 

uma certa condução para tratamento de aspetos, mesmo em termos de 

interculturalidade, de aspetos que já estão um pouco pré-definidos que têm a ver com as 

aprendizagens básicas e acho que isso se torna um pouco menos condicionado à medida 

que vai avançando o nível porque eles têm mais proficiência, são capazes de discutir 

assuntos diversos, são capazes de recuperar materiais e recursos diversos, não é, mas 

também porque há uma maior liberdade em termos de tratamento dos temas, enquanto 

nos níveis iniciais, estou a pensar, por exemplo, em A1.1 ou em A1.2, nós temos uma 

espécie de cartilha que tem a ver com questões de comunicação quotidiana e isso vai 

filtrar um bocadinho, não quer dizer que seja exclusivo mas acaba por filtrar um pouco 

o tratamento dessas questões.  

Entrevistador: Portanto, já falou dos aspetos culturais que costuma abordar nas suas 

aulas e queria perguntar-lhe com que frequência trabalha esses aspetos? Portanto, é algo 

que costuma fazer pontualmente ou o trabalho linguístico deriva do trabalho cultural? 

Entrevistado 5: Eu acho que são duas coisas que estão sempre presentes, não é, porque 

quando nós selecionamos o material para as aulas e o produzimos para as aulas, 

selecionamos determinado tipo de temas que consideramos relevantes do ponto de vista 

cultural e social em relação aos portugueses, nós acabamos por isto ser uma questão 

interligada, portanto, os aspetos culturais estão sempre presentes da mesma forma que 

os aspetos linguísticos. Digamos que há uma seleção temática porque achamos que o 

tema X e Y é interessante ou porque ocorre alguma coisa que suscita a curiosidade dos 

estudantes. Isso acontece, por vezes, no nível C, então preparar uma aula que, de 

alguma forma, responda às questões que eles colocam do ponto de vista…Por exemplo, 

no ano passado, estou-me a lembrar, havia aquela questão da geração à rasca e, 

portanto, que seja cultural, depois também interligada com os aspetos linguísticos.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 5: Portanto, que são veiculados através dos textos e através dos áudios, etc.  

Entrevistador: Esses materiais que já referiu, portanto, para trabalhar esta questão dos 

aspetos culturais costuma recorrer a materiais autênticos?  
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Entrevistado 5: Sempre, mas é assim, sempre porque estou a falar neste contexto 

daquele nível que tenho lecionado mais recentemente (B e C). Para os níveis iniciais é 

preciso fazer uma seleção muito mais apertada dos materiais autênticos que se podem 

trabalhar. Eu penso que certos materiais são passíveis de ser trabalhados em aula mas 

nos níveis iniciais não podemos selecionar um texto da revista Visão ou de uma revista 

qualquer para trabalhar. Portanto, é preciso ter muito mais em atenção esses aspetos que 

são a proficiência linguística. Eu acho que a proficiência linguística acaba por definir, 

de alguma forma, a possibilidade de seleção dos recursos. No nível C, isso já não 

acontece.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 5: Porque, digamos que trabalhar documentos autênticos é quase 

obrigatório, até, porque os estudantes não se sentiriam bem se os materiais fossem 

forjados. Eles leem romances, eles veem televisão, ouvem rádio e, mais uma vez, o 

nível condiciona bastante a seleção dos materiais.  

Entrevistador: Costuma usar as novas tecnologias ao serviço do desenvolvimento desta 

competência? 

Entrevistado 5: Se entendermos que as novas tecnologias, por exemplo, o uso da 

internet, sim, eles produzem, tem acontecido que eles produzem o seu próprio material, 

no sentido em que, dando-lhes uma tarefa X ou Y, eles fazem eles próprios ou 

entrevistas ou uma espécie de reportagem e depois trabalhamos normalmente sempre 

com vídeos, ou programas de rádio ou de televisão ou com materiais de jornais 

impressos ou digitais e tentamos diversificar no sentido de eles serem capazes de, por 

exemplo, eles próprios produzirem material, usando as novas tecnologias que é uma 

coisa que eles gostam.  

Entrevistador: Muito bem. Voltando um pouco à questão dos aspetos culturais, no nível 

C, nos níveis B e C que tem trabalhado mais recentemente, costuma trabalhar a questão 

dos estereótipos com os seus alunos? 

Entrevistado 5: Sim, normalmente depende do ano, já tem havido anos em que 

começamos um bocadinho por aí, porque isso permite-nos fazer uma certa comparação 

com a imagem que eles têm dos portugueses. É uma imagem, ainda assim, muito básica 

porque acabaram de chegar. Há outros que já têm uma imagem mais definida por já 
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viverem cá há mais tempo e, às vezes, começamos por aí porque isso permite fazer um 

trabalho com a língua muito interessante. Normalmente, eles gostam porque é uma 

forma de quebrar o gelo, para começarem a conhecer-se.  

Entrevistador: Através até das nacionalidades.  

Entrevistado 5: E o estereótipo permite uma coisa interessante que é a desmontagem de 

próprio estereótipo através de caricaturas ou de uma imagem pré-definida que eles têm 

da imagem do Outro.  

Entrevistador: Exato.  

Entrevistado 5: Embora seja uma área que, por um lado, é muito interessante e é muito 

estimulante porque eles participam sempre muito mas também é uma área que, para o 

professor, é um bocado complicada porque pode levar a algum tipo de problemática ou 

algum tipo de sensibilidade que é preciso, depois, ter cuidado em gerir.  

Entrevistador: E isso, do ponto de vista do professor, essa espécie de cautela, podemos 

chamar-lhe, é algo que tem em conta para não ferir certas suscetibilidades ou acha que 

isso pode ser encarado de uma forma mais construtiva para desconstruir certas imagens 

estereotipadas por parte dos alunos? 

Entrevistado 5: Pois, acho que, quando se trabalha a questão dos estereótipos, há sempre 

esse risco, não sabemos como é que os alunos vão reagir, não é? Há alunos que reagem 

muito bem e, mesmo quando há uma certa crítica ou uma certa caricatura, reagem muito 

bem, há outros que reagem mal. Eu penso que isso é construtivo e, no limite, o 

professor tem sempre que ser capaz de reorientar um tipo de resolução que esteja a ser 

negativo e, portanto, tem sempre que, efetivamente, tornar aquilo construtivo e se, 

houver uma situação limite, digamos, de crise interpessoal naquele momento, tem que 

saber lidar com a situação, mediar de uma forma natural sem tomar partido e sem 

aumentar demasiado o problema: estabelecer quais são os pontos limite em termos de 

convivência.  

Entrevistador: Claro. E, portanto, com estas situações em mente, lembra-se de algum 

tipo de situação que tenha surgido nas suas aulas a partir desse trabalho com 

estereótipos que tenha levado a algum tipo de conflito, mal-entendido entre os seus 

alunos? 
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Entrevistado 5: Sim, lembro-me de um caso em B, já foi há alguns anos, estávamos a 

trabalhar precisamente isso e na turma havia alguns espanhóis, dois eram catalães, uma 

basca e, depois, um espanhol de Madrid que não tinha…e lembro-me de, nessa questão, 

eles acabaram por sair, como é evidente, da parte de ser espanhol e passaram para a 

parte do que é ser catalão, etc. e houve uma situação em que o rapaz catalão produziu 

uma afirmação pouco simpática para com os bascos. A rapariga corou e não reagiu mas 

o namorado que era o espanhol, reagiu um bocado e tal…e eu intervim, de uma forma 

muito neutra e muito pacífica para pôr o ponto na situação. Lembro-me que, no fim da 

aula, depois falei com o catalão que me explicou que o que ele tinha dito não tinha, 

provavelmente, o mesmo sentido que tinha em português, portanto o adjetivo que ele 

tinha utilizado e, portanto, de qualquer forma, o que ficou assim na turma foi um certo 

mal-estar e ele pediu desculpa e tal, disse que não queria ofender e as coisas sanaram 

mas lembro-me que foi assim uma situação para o professor, que era eu, um bocadinho 

delicada e questiona o que se faz numa situação destas, não é, para salvar a face, quer da 

basca, quer do catalão. A ideia não era colocá-lo numa posição desconfortável, muito 

desagradável, de ele ser o mauzinho, mas foi preciso intervir.  

Entrevistador: E só para terminar, que outras estratégias de remediação acha que o 

professor deve recorrer neste tipo de situação, para além de não tomar partidos, resolver 

as coisas de uma forma mais diplomática. A que outras estratégias é que o professor 

deve recorrer?  

Entrevistado 5: Isto pode ser um caso, estou a pensar, por exemplo, os estereótipos, em 

termos culturais, não é, da nacionalidade mas pode haver outro tipo de estereótipo que 

tem a ver com a religião, práticas sociais que sejam complicadas. Eu acho que uma 

forma importante é fazer com que o estudante conheça verdadeiramente para lá daquilo 

que é assim, como eu costumo dizer…mas os estereótipos valem o que valem e, muitas 

vezes, nós discutimos o valor, na sequência do tratamento, eu dou-lhes duas ou três 

frases que, às vezes, até são contraditórias sobre o valor do estereótipo e vamos discutir 

até que ponto, aquilo que é válido ou não. E, tipicamente, depois de uma discussão ou 

de um debate ou, digamos assim, de uma reflexão até em grupo, eles chegam à 

conclusão, até se riem no fim, que realmente não podemos centrar-nos naquela ideia 

pré-concebida e porque, realmente, o estereótipo não é só, não é necessariamente válido 

e é preciso conhecer as pessoas e não sei quantos. Tipicamente, o que eu acho que é 
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importante é levá-los a chegar a essa conclusão por eles e ou, quando é preciso intervir, 

tentar sempre ser o mais diplomático possível mas depois também trabalhar o 

estereótipo para lá daquela ideia que é muito aquela ideia básica: os espanhóis são 

assim, os italianos são não sei quê, portanto fazê-los ver para além disso e normalmente 

é uma coisa que eu acho que eles gostam porque envolve reflexão, envolve até eles 

terem que procurar, envolve os próprios nativos dizerem que se reveem naquela imagem 

ou não, porquê e pronto. Este ano, estou a lembrar-me que trabalhamos, já não foi no 

início do ano, a propósito também de uma particularidade dos portugueses e lembro-me 

que eles reagiram muito bem e foi uma aula em que eles estavam divertidíssimos. 

Depois diziam, sei lá, a italiana dizia: “Não é nada assim, nós não somos nada assim e 

tal” e depois dizia como é que eles eram e vice-versa.  

Entrevistador: O humor também tem um papel muito… 

Entrevistado 5: Muito e aí eles conseguiram porque tinham de criar uma imagem, sei lá. 

Portanto, eles tinham que dizer: os alemães são…não sei quantos e depois, a partir daí, 

discutir. Só trabalhámos as nacionalidades que estavam na aula e o alemão podia dizer 

que sim ou não, porquê e os outros. E lembro-me que eles criaram frases de definição 

daquilo que consideravam ser o Outro na maior parte das vezes porque também o texto 

que trabalhámos antes era humorístico e aquilo redundou, eu acho, que, ao contrário de 

ser um afastamento, essa vivência da diferença, redundou numa aproximação a um 

deles. Eu acho que eles, depois, estavam divertidíssimos, porque eu acho que o humor é 

uma ótima estratégia para lidar com as situações desta natureza.  

Entrevistador: Muito bem. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa? 

Entrevistado 5: Não, muito obrigada.  

Entrevistador: Por mim, vamos, então, dar por terminada a entrevista e, mais uma vez, 

obrigada. 
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APÊNDICE 8: ENTREVISTADO 6 

 

Entrevistador: Boa tarde. Vou dar início à entrevista da professora 6 no âmbito da 

escrita da tese de doutoramento (3º ciclo de Didática de Línguas). Pedia-lhe, então, para 

se apresentar em termos de habilitações literárias, tempo de serviço, que níveis é que 

tem lecionado no âmbito do ensino de PLE.  

Entrevistado 6: Boa tarde. Sou licenciada em Línguas e Literaturas Modernas (variante 

de Estudos Portugueses). Tenho o curso de especialização em ensino de PLE e leciono 

Português a estrangeiros desde 2005 com alguns interregnos. Já lecionei cursos em 

diversas modalidades, cursos anuais, cursos intensivos e lecionei também praticamente 

todos os níveis (A, B ou C). No entanto, tenho mais experiência no ensino do nível A 

(A1.1 e A1.2). Também sou professora de PLM, falo inglês, francês e um bocadinho de 

italiano. Nunca vivi no estrangeiro e nunca ensinei no estrangeiro.  

Entrevistador: Muito bem. Então vamos passar à segunda questão. O que é que costuma 

ensinar nas suas aulas de PLE? 

Entrevistado 6: Procuro trabalhar de forma articulada todas as competências essenciais, 

ou seja, ouvir, falar, ler e escrever, que significa que ensino aspetos relacionados com a 

leitura, saber ler, interpretar um texto, conhecer os mecanismos básicos ao serviço do 

funcionamento da língua, saber exprimir-se bem no Português fluentemente; procurar 

também que os alunos captem, ouçam corretamente e consigam fazer inferências a 

partir do que ouvem, compreender bem os registos orais e também a vertente cultural 

que está sempre em simbiose com todos os textos que procuro escolher, ou seja, há 

textos que são propícios a lecionar, por exemplo, determinado conteúdo gramatical que 

procuro sempre que esteja em articulação com outra mensagem para além de, pode ter a 

ver com a cultura do país onde estou a ensinar, até questões, digamos assim, mais 

transcendentes ou universais que têm a ver com todos os povos do mundo. Portanto, 

tento sempre articular, procuro que os textos escolhidos, textos orais e textos escritos, 

estou a falar, por exemplo, de documentários, canções, procuro que tenham alguma, 

digamos assim, uma vertente pedagógica que permita refletir sobre o mundo e refletir 

também sobre a identidade de cada ser humano. Há temas que interessam porque são 

específicos e, se os alunos estão em Portugal, é natural que se interessem por questões, 

 
 509 



O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA AULA DE 
PLE: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS (INTER)CULTURAIS. UM ESTUDO DE CASO 

 
  

não só dos Portugueses mas até dos portuenses, por exemplo, se estão a estudar no Porto 

ou dos lisboetas, se estão a estudar em Lisboa. É natural que os alunos tenham 

curiosidade e, durante esta experiência que tenho tido, noto que, muitas vezes, ele 

“reclamam” não no sentido de protestar, tentam que o professor lhes ensine questões 

relacionadas com o viver em determinada cidade, o estar em determinada cidade em 

determinado país. Há questões que são universais, por exemplo, se falamos em questões 

ecológicas, é claro que a ecologia pode ter diferentes perspetivas, consoante o país em 

que estamos. Há países em que a ecologia assume um papel primordial nas questões 

ambientais, há outros em que as coisas ainda não estão tão desenvolvidas mas é 

importante refletir sobre este ponto geral, cruzando perspetivas. Os Portugueses estão 

neste ponto, os italianos naquele e ali na China também se fala sobre isso, como é? 

Fala-se, não se fala? E depois há aquelas questões particulares, típicas e que fazem até 

parte de alguns estereótipos como, por exemplo: os Portugueses e os latinos falam 

muito com as mãos, falam alto, são pessoas de chamado sangue mais quente, não é, 

também é importante trabalhar isso.  

Entrevistador: Portanto, quando faz essa comparação, costuma partir da realidade 

sociocultural do país em que está, neste caso Portugal e depois comparar com as 

realidades dos países dos aprendentes ou não tem uma sequência fixa para fazer isso? 

Entrevistado 6: Eu tento implementar ambas as estratégias, nem sempre partir sempre 

da realidade sociocultural do país onde eles estão, também às vezes sim, mas não dar a 

entender que existe alguma supremacia, que vamos agora mostrar-vos como é aqui 

também, mas dar abertura suficiente, deixar uma margem de manobra para que, à 

vontade e sem qualquer tipo de preconceito, se sintam contentes até de partilhar a 

cosmovisão de cada um.  

Entrevistador: Muito bem.  

Entrevistado 6: Não tentar, digamos assim, estamos em Portugal, estamos a aprender 

Português, aqui em Portugal é assim e fazemos assim e agora nos vossos países? 

Eventualmente, tentar abrir um leque em que as culturas possam dialogar e isto sempre 

ao serviço da língua. Claro que a interculturalidade é importante e está lá e, como dizia 

Virgílio Ferreira: “A minha língua é o lugar de onde eu vejo o mundo”, mais ou menos, 

com o objetivo, sempre, de falar em Português e isso sim é importante porque, se estão 

na aula de Português, é para aprender Português com o objetivo de melhorar a 
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competência linguística, também trabalhar a competência sociocultural mas sou muito 

“democrática”, deixo sempre espaço de manobra.  

Entrevistador: Muito bem. Há pouco falou da questão da ecologia, não é, portanto é um 

dos temas que costuma tratar nas suas aulas. Como também tem experiência de ensinar 

níveis diferentes, do A ao C, os temas que costuma abordar são diferentes consoante o 

nível ou o que varia é o grau de aprofundamento linguístico que daí posso derivar? 

Entrevistado 6: Talvez há temas que se prestam mais a serem desenvolvidos quando os 

aprendentes já dominam bem determinadas estruturas linguísticas, mas não é impossível 

falar sobre direitos humanos ou sobre ecologia ou sobre fado ou sobre questões 

históricas, não é impossível no nível A1.1, não é? A questão é saber dosear e delimitar 

bem e fazer com que os alunos percebam que o objetivo é comunicar em Português 

porque, às vezes, há temas que podem, digamos assim, inflamar o público e as pessoas 

até têm tendência a quererem exprimir-se noutras línguas mas o objetivo é falar em 

Português. Acho que qualquer tema pode ser tratado, por exemplo, um simples anúncio 

publicitário do Ecoponto, podemos trabalhar um bocadinho no A1.2 ou no A2. Claro 

que não será viável desenvolver um debate, com formato prós e contras. Isso seria para 

o C.  

Entrevistador: Exatamente.  

Entrevistado 6: Mas a ecologia tanto está neste debate como está um bocadinho, por 

exemplo, estudar o Imperativo (conselhos a dar às crianças) não é necessário ir 

estritamente para o C. Acho que todos os temas podem ser adaptados para todos os 

níveis.  

Entrevistador: Muito bem. Que materiais ou recursos é que faz uso para promover este 

tipo de competência nos seus aprendentes?  

Entrevistado 6: Tento utilizar sempre materiais autênticos, o que é que isto quer dizer? 

Por exemplo, recortes de imprensa, sempre autênticos, nunca traduções, também 

eventualmente textos literários, porque não, de autores portugueses, documentários em 

língua portuguesa, canções, orientar pesquisas na internet e sítios de Portugal. Todos os 

recursos podem ser bons, a questão é que sejam bem utilizados e também faz parte do 

ensino, ensinar os alunos a utilizar bem esses recursos.  

Entrevistador: Exato, claro.  
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Entrevistado 6: Há ótimos portais disponíveis, também temos boa literatura, temos 

também diversos semanários e publicações periódicas que fornecem um leque 

alargadíssimo de textos. A questão é que procuro sempre textos em bom Português.  

Entrevistador: Atual.  

Entrevistado 6: Atual, também, sim, muito importante. Outra coisa que agora me 

esqueci, periódicos, semanários, canções, registos áudio.  

Entrevistador: Portanto, as novas tecnologias são algo que faz um uso, assim, frequente? 

Entrevistado 6: São, mas de forma equilibrada, não só, às vezes também é preciso pegar 

num bom livro também, dependendo do nível ou um bom poema, um texto de autor, 

porque não? A questão é saber dosear e também colocar os textos em diálogo, não é, se 

calhar um texto literário pode entrar em diálogo com uma pesquisa na internet sobre um 

autor. Tudo pode ser ponto de partida para tudo e daí os próprios textos dialogarem 

entre si ou até a partir de uma canção (registo áudio) poder explorar algo do ponto de 

vista histórico ou cultural e, às vezes, as canções são poemas que são musicados, não é? 

Digamos que há diferentes soluções nos textos, há texto que até nem são para examinar, 

são para fazer leitura na diagonal e recolher informação, mesmo que o aluno não 

compreenda todas as estruturas que lá estão, pode perceber a informação essencial e 

depois há textos que se destinam a examinar minuciosamente na sala de aula. Aí sim, 

esses textos que não só para falar ou orientar pesquisa, é preciso ter um bocadinho mais 

de minudência, ver as estruturas que ali estão e aquilo pode ser trabalhado.  

Entrevistador: Muito bem. Queria só, para terminar, perguntar-lhe nas suas aulas, 

quando falou da questão dos temas que podem ser, dos temas e dos aspetos culturais 

que podem ser trabalhados, há temas, que portanto, tendo em conta as proveniências dos 

alunos, portanto, todos esses fatores de ordem individual gerar um pouco de polémica, 

digamos assim, e, portanto, também falou há pouco na questão dos estereótipos. 

Quando prepara as suas aulas e planifica as atividades que vai usar tem algum tipo de 

cautela quando lida com esses aspetos ou acha que introduz esses aspetos 

propositadamente para gerar precisamente essa interação e essa comparação com as 

realidades dos aprendentes? 

Entrevistado 6: Não, tenho alguma cautela e sensibilidade ao estudar o perfil de cada 

aluno. Estudar o perfil não significa só ver a nacionalidade dele. Digamos que, quando 
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conheço bem a turma e sei que tipo de perfis sociocognitivos ou até afetivos que eles 

têm porque, digamos que falando nos estereótipos, pode haver diversos mas pode haver, 

como em Portugal, um português que reaja bem a falar sobre eles e há outro português, 

é português na mesma mas não reage bem. Portanto, cuidados, sim mas, por exemplo, 

este tema pode causar aqui polémica: imagine que temos alunas muçulmanas em 

questão até da relação homem/mulher: ver as alunas, ok, são muçulmanas mas ver a 

aluna em si, o perfil que ela tem: é tímida, poderá sentir-se à vontade, consegue 

“enfrentar” os colegas? Não vamos fazer das aulas um campo de batalha.  

Entrevistador : Claro.  

Entrevistado 6: E sobretudo quando vemos que os aprendentes que temos até são 

pessoas ou, se calhar, alguns muito tímidos e que se vão sentir constrangidos com 

algumas temáticas, programar a aula de forma diferente. Agora, é óbvio que isso não 

pode ser só: tenho uma turma de muitos italianos e muitos russos e então falo nesse 

tema e não falo naquele. Não, ver que tipo de italianos e que tipo de russos. Em geral, 

tenho sempre cuidado em analisar que tipo de pessoas, que tipo de sensibilidade das 

pessoas para não ferir suscetibilidades e para tentar, digamos assim, que a aula não seja 

um campo de batalha mas sim um espaço de diálogo.  

Entrevistador: Muito bem. Apesar de ter essa sensibilidade na escolha das atividades e 

dos temas, lembra-se de ter havido algum tipo de situação que, a partir de uma situação 

de diálogo, tivesse levado a algum tipo de mal-entendido ou conflito entre o professor e 

os alunos ou entre os alunos entre si? 

Entrevistado 6: Não, não. Pelo contrário, às vezes, até quando há questões mais 

polémicas, o que se tem gerado é, às vezes, apontamentos humorísticos mas nada de 

mal-entendido ou algo que possa ser entendido como má educação ou desrespeito. Não, 

algum apontamento…Quando as situações são mais polémicas, às vezes, uma piada, 

etc. mas nunca tive uma situação embaraçosa, bem pelo contrário, os alunos até gostam 

muito quando nós inserimos esses tópicos relativos à cultura e relativos à forma de ser 

de cada um, acho que adoram e é um momento sempre muito vivo na aula, um 

momento até de alguma descontração. Nunca tive mas acredito que possa existir. É 

claro que o professor tem um papel fundamental.  
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Entrevistador: E agora, hipoteticamente falando, pensando na existência dessa situação, 

que papel é que o professor deve ter para gerir esses conflitos de uma forma mais 

positiva? Que estratégias é que o professor deve ter em consideração?  

Entrevistado 6: O professor na sala de aula é a autoridade, digamos assim, e deve saber 

estabelecer as regras de conduta dentro da sala de aula e isso levará a que, por exemplo, 

cada pessoa tenha o direito a exprimir-se livremente, pode concordar ou discordar do 

colega ou até discordar do professor, desde que o faça adequadamente, no registo 

adequado, com boa educação, porque não? Não se pretende veicular ou impor um ponto 

de vista mas sim salvaguardar sempre todos os pontos de vista, acho que isso é um 

dever do professor, ainda que seja de uma única pessoa. Imaginemos que há trinta 

alunos, vinte e nove pensam de uma forma e um pensa doutra. Aquele que pensa doutra, 

tem tanto direito a exprimir-se como os outros vinte e nove e, portanto, o professor, 

sendo a autoridade, tem que zelar para que a aula seja um espaço de convívio salutar, 

em que ninguém seja atropelado, em que toda a gente tenha o direito a exprimir-se e 

exprimir-se na língua que está a aprender, não é, porque o objetivo… 

Entrevistador: …é comunicar em Português.  

Entrevistado 6: Exatamente, porque a interculturalidade é importantíssima mas a aula 

não é uma aula de cidadania, é uma aula de PLE. O objetivo máximo é ensinar 

Português. Agora claro que, ao ensinar Português, também ensinamos cultura 

portuguesa e forma de ser portuguesa. O professor é um mediador mas não é um 

mediador, vamos lá ver se eu me faço entender, não é aquele mediador que vai para 

todos os lados, é um mediador que tem autoridade, não é? Não autoridade para impor o 

seu ponto de vista mas para saber gerir conflitos, saber dar espaço a todos e saber, desde 

o início, apresentar as regras da sala de aula. Acho que isso é fundamental.  

Entrevistador: Muito bem. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa? 

Entrevistado 6: Não, tive muito gosto em participar e desejo-lhe as maiores felicidades.  

Entrevistador: Muito obrigada. Agradeço muito a sua colaboração.  
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APÊNDICE 9: ENTREVISTADO 7 

 

Entrevistador: Boa tarde.  

Entrevistado 7: Boa tarde.  

Entrevistador: Vou dar início à entrevista à professora 7 no âmbito do 3º Ciclo de 

Didática de Línguas para conhecer a forma como os professores de PLE desenvolvem a 

competência comunicativa intercultural na aula de PLE. Então pedia-lhe que se 

apresentasse em termos de habilitações literárias, há quanto tempo ensina PLE, que 

níveis de ensino é que tem lecionado mais. Pode começar.  

Entrevistado 7: Pronto, então em termos de habilitações literárias, a minha formação 

inicial é curso de Línguas e Literaturas Modernas (Estudos Portugueses e Franceses), 

ramo educacional, portanto fiz o estágio integrado. Posteriormente, não imediatamente 

após o término da licenciatura, fiz o curso de especialização do ensino de PLE e não no 

ano imediatamente seguinte porque não havia ainda, não estavam a ser aplicadas as 

mudanças de Bolonha a esse curso mas logo que foi aberto o curso de Mestrado de PLE 

tive equivalência ao primeiro ano e fiz o segundo, portanto, de estágio e dissertação e 

fiz o mestrado em ensino de PLE. Neste momento, encontro-me a fazer o Doutoramento 

em Didática de Línguas na área do Português Língua Não Materna. Quanto ao tempo de 

serviço, ao tempo em que leciono, em primeiro lecionei um ano de Português Língua 

Materna e Francês Língua Estrangeira que foi no ano de estágio e, após ter terminado o 

curso de especialização em ensino de PLE, comecei a dar aulas de PLE e forma 

ininterrupta. Portanto, comecei em outubro de 2007, quer aqui na Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto, quer em outras universidades e espaços privados.  

Entrevistador: Que níveis de ensino é que tem lecionado? 

Entrevistado 7: Por isso, já lecionei todos os níveis, desde o nível A1 ao nível C2.2. 

Normalmente, Português, vamos dizer, PLE no âmbito geral, mas também já lecionei 

PLE com fins técnicos, portanto PLE aplicado ao âmbito da Medicina.  

Entrevistador: Para além de, portanto, como estudou o ramo de… 

Entrevistado 7: Português/Francês.  

Entrevistador: Que outras línguas estrangeiras é que fala? 

Entrevistado 7: Portanto, falo francês e, como se sabe, não se praticando muito uma 

língua, ela fica um bocadinho menos fluente, é o caso do francês; depois em termos, 

vamos dizer, de me fazer compreender e poder ler textos e produzir enunciados escritos 
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ou orais minimamente compreensíveis, tenho inglês. Fiz um curso de alemão mas, 

obviamente, que só consigo dizer olá, boa tarde, porque foi um curso de poucas aulas, 

enfim, de 60 horas, mas depois sem nenhuma continuação, nenhuma prática.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 7: Falo espanhol em termos, vamos dizer, razoáveis para me fazer entender 

e obter o que eu quero e escrevo alguma coisa em espanhol, não tanto, compreensão 

leitora é, enfim, é muito proficiente. Compreendo alguma coisa de italiano, oral e 

escrito, mas não, não falo.  

Entrevistador: Portanto, mais na base das línguas românicas. Muito bem. Já teve alguma 

experiência no estrangeiro, portanto, a viver, a estudar, a trabalhar? 

Entrevistado 7: Viver ou estudar, não, portanto, só pequenas idas e, quando digo 

pequenas, digo uma semana ou duas em trabalho, mas nunca no sentido de me instalar 

num país estrangeiro.  

Entrevistador: Muito bem. Pronto, então após esta introdução e apresentação, vamos 

passar então à entrevista propriamente dita e, pedia-lhe, então, para começar a dizer o 

que é que costuma ensinar nas aulas de PLE? 

Entrevistado 7: Portanto, em qualquer nível ou pretende que eu me cinja mais… 

Entrevistador: Como quiser, como quiser, portanto, pode falar mais a nível geral e 

depois pode focar no nível… 

Entrevistado 7: Sim, há coisas que são comuns.  

Entrevistador: Exato.  

Entrevistado 7: Pronto, então em termos gerais, a minha preocupação numa aula de PLE 

é ensinar a língua propriamente dita, portanto, questões relacionadas com o 

funcionamento da língua e introduzir aspetos relacionados com a cultura portuguesa e 

lusófona, não só portuguesa, desde os níveis iniciais. Obviamente que, com o avançar 

dos níveis, vamos dizer, esse espaço dado à cultura e, nomeadamente, à cultura 

lusófona, não só portuguesa, é muito maior, porque também é impossível que no nível 

A, vamos dizer, eu possa estar a querer fomentar discussões interculturais ou dar dados 

culturais que os alunos não têm competência de compreensão nem de produção. Então, 

tento, em todas as aulas, abranger, o máximo possível, as diferentes competências. Se 

numa aula há mais uma competência mais trabalhada, tento equilibrar numa aula 

seguinte ou duas aulas seguintes, fazer um trabalho mais profundo noutra competência. 
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Então, em todos os níveis, abordo todas as diferentes competências e nunca me esqueço 

que é uma aula de língua.  

Entrevistador: Portanto, trabalha a cultura através da língua ou a língua através da 

cultura? 

Entrevistado 7: Portanto, a cultura através da língua e a língua através da cultura. 

Depende, acontecem as duas coisas. Portanto, vamos dizer que muitas vezes e, mais até 

no nível avançado, existem discussões, dá-se lugar a discussões muito interessantes 

sobre, vamos dizer que não é bem uma análise contrastiva, às vezes, acaba por ser um 

pouco partilha de expressões, idiomatismos, termos, estruturas que naquela língua 

fazem todo o sentido e que noutras línguas não fazem. Por exemplo, no último curso 

que dei, no curso de verão de julho de 2012, havia um grande interesse dos alunos em 

discutir questões relacionadas com a língua em si e com a cultura que vinha a ser. E 

havia uma finlandesa que era sempre, qualquer discussão que nós tínhamos, era sempre 

chamada a intervir porque nós pensávamos que a Finlândia era muito diferente dos 

outros países que estavam presentes na sala de aula e era interessante ela dizer que havia 

determinados insultos, vamos dizer, que em finlandês não existiam ou se já ainda 

existiam, era no finlandês literário e a própria estrutura da língua representava muito a 

maneira dos finlandeses viverem, a mentalidade dos finlandeses. Isto despertava 

curiosidade nos colegas, portanto também facilitava o trabalho de fomentar a discussão 

intercultural porque eles próprios tinham esse interesse. Também, muitas vezes, levo 

para a aula textos ou vídeos ou músicas que têm aspetos, à superfície, vamos dizer ou na 

sua essência, mais relacionados com a cultura mas que me permitem trabalhar aspetos 

de língua.  

Entrevistador: Claro. Muito bem e então, falando um pouco sobre aspetos culturais ou 

temas, se lhes quisermos chamar assim, que temas é que considera mais importantes de 

serem abordados nas aulas de PLE e acha que a escolha desses temas se prende, 

portanto, com o nível que está a dar ou é apenas o grau de aprofundamento que pode 

variar?  

Entrevistado 7: Eu acho que se relaciona com mais aspetos ainda. Acho que se relaciona 

com o perfil do grupo. Acho que há aspetos que devem estar presentes em determinados 

níveis e há aspetos que só podem estar presentes em determinados grupos, portanto 

nenhum curso do mesmo nível vai ter o mesmo tipo de abordagem cultural nem o 

mesmo tipo de materiais nem, enfim, cada turma é uma turma mas, por exemplo, 
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aspetos que eu faço questão de trabalhar desde o início são a desmontagem de 

estereótipos do que são os Portugueses mas duma forma muito explícita, portanto, não 

mostrando receio de que outros falem sobre o que são os Portugueses. Se eu mostrar 

uma postura aberta face aos meus concidadãos, vamos dizer, eles vão ter mais à-vontade 

para falar sobre isso.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 7: E depois também se vão sentir mais à-vontade quando eu pedir para 

falarem das suas próprias culturas e das culturas dos colegas, portanto isso, de forma 

mais básica ou mais profunda, está sempre presente na minha preocupação de trabalho.  

Entrevistador: E isso é uma questão que perpassa do nível A ao nível C? 

Entrevistado 7: Sim, sim. Claro, no nível A é sempre duma forma mais básica e muitas 

vezes isto cruza-se com outros aspetos, por exemplo, no nível A, um material que eu 

costumo trabalhar, que me permite trabalhar aspetos de compreensão oral, de produção 

oral é uma publicidade de 2002 sobre «Almada Sem Carros», portanto, um dia sem 

carros, em que eu pego numa imagem, a imagem de marca da publicidade que é um 

carro pendurado numa cruzeta e, a partir daqui, em grupos, têm que especular sobre, 

afinal, esta imagem será a imagem de marca de que publicidade e porquê? Isto no nível 

A1.2. Também já fiz no A1 com mais, portanto, mais tempo e mais…tento dar mais 

estruturas, etc.  

Entrevistador: Mais guiado, portanto.  

Entrevistado 7: Exatamente. Depois os alunos apresentam à turma as suas diferentes 

propostas, discutem. Entre grupos, isto não pode ser porque, etc. Depois veem o vídeo 

para poder fazer a confirmação e a infirmação das hipóteses levantadas e fazem, numa 

segunda audição, o preenchimento do pequenino texto da publicidade com algumas 

palavras que estão em falta. Portanto, trabalhamos aspetos de compreensão oral, de 

produção oral, vocabulário, estruturas. Também permite que os alunos depois possam 

falar sobre o ambiente, dar conselhos, portanto, envolver aspetos. Enfim, acho que é um 

trabalho bastante completo e, neste caso, promove-se sempre uma discussão muito 

intercultural, no sentido de discutir o que é que cada país ou a cultura dos indivíduos 

desse país fazem face ao ambiente, se têm preocupações ambientais, se existe o dia sem 

carros, como é que eles veem essas iniciativas. Enfim, permite-lhes falar da sua 

perspetiva pessoal e de como se passa nos seus países e permite que, sabendo que há 

maneiras de encarar a reciclagem, o ambiente, o não deixar entrar carros na cidade, etc., 
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de formas diferentes no mundo e as turmas, vamos, enfim, sublinhar o aspeto, são 

heterogéneas, os alunos começam a desenvolver curiosidade pelo que se passa nos 

países dos colegas e começam a perguntar. Portanto, acho que, desde o nível 1, se pode 

fazer isto.  

Entrevistador: Acha que essa curiosidade advém mais dos países que são mais 

distantes? 

Entrevistado 7: Dos países mais distantes? 

Entrevistador: Sim, sim, ou acha que não, acha que, por exemplo, entre países que são 

próximos ou vizinhos ou, portanto, digamos que os alunos não estão muito interessados 

em saber? 

Entrevistado 7: Depende. Eu acho que é por fases. Numa primeira fase, eles têm mais 

curiosidade pelos países mais exóticos, vamos dizer, realidades mais desconhecidas mas 

depois acabam por, eventualmente, vamos dizer, numa turma em que temos, como era o 

caso da turma do 2º semestre (nível A1.2) em que tínhamos alunos venezuelanos, 

espanhóis, italianos, um russo, uma polaca e um alemão e um francês, havia meia dúzia 

de alunos que seriam, vamos dizer, fora do âmbito do conhecimento geral dos alunos e 

eram os primeiros a ser questionados mas, depois, se um italiano dizia: “Ai, na minha 

cidade fazem isto, não deixam entrar os carros para o centro da cidade e paga-se muito”, 

havia outro italiano que dizia: “A sério? Mas na minha cidade não se faz isto” e havia 

discussão entre as pessoas do próprio país. Portanto, acho que vamos do distante ao 

mais próximo.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 7: E acabam sempre por terem a curiosidade de falar comigo, de perguntar 

como é em Portugal ou dizerem: “Ai eu já vi que em Portugal é assim” e dar margem a 

que eu possa participar, portanto, a discussão também não fica fechada dentro dos 

elementos do grupo. Eu faço questão de que eles também tenham uma abertura para 

discutir sobre Portugal e, se eles não fazem essa primeira investida de saber como é, eu 

acabo por falar sobre isso.  

Entrevistador: Claro. E diga-me uma coisa, por que realidade sociocultural é que 

costuma começar ou será que não tem assim um grau de sequência, pode variar a 

sequência ou costuma começar sempre pela realidade portuguesa e depois é que passa 

para a comparação e o diálogo entre as culturas presentes no espaço da sala de aula ou 

pode ser o contrário? 
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Entrevistado 7: Depende, pode ser o contrário. Por exemplo, esta discussão que eu 

acabei de mencionar, normalmente começa pelos países dos alunos, apesar do texto de 

origem ser um texto português.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 7: Mas, vamos dizer que funciona mais como mote e depois, na sequência 

disso, vamos para a discussão dos países deles e voltamos, no fim, aos Portugueses. Por 

exemplo, no nível avançado, eu gosto muito de começar de uma forma um bocadinho 

mais chocante: ou dar um texto e um material que eu uso bastante no sentido de 

desenvolver a competência comunicativa intercultural dos alunos é, são as crónicas de 

Miguel Esteves Cardoso que tem uma verdadeira obsessão por Portugal e os 

Portugueses e é muito irónico, portanto, vamos dizer que põe a nu coisas que nem os 

Portugueses às vezes gostam muito de falar.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 7: Isso mostra, por um lado, aquilo que eu já disse, que estou à vontade 

para que eles falem mal, vamos dizer, porque eles, às vezes, têm medo de falar mal ou 

de dizer coisas que não são tão positivas e bem porque também há coisas que eles 

dizem: “Não mas o cronista diz isto mas é muito negativo, eu nunca vi isto em Portugal, 

etc. e depois, a partir dali, eu dando, vamos dizer, o flanco, eles sentem-se mais 

confiantes para dar o flanco aos colegas.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 7: Por exemplo, uma atividade que fiz no curso de verão que acabei de 

referir, no último mês, foi dar uma crónica em que se falava dos Portugueses e a crónica 

chama-se “Portugalite”, portanto uma doença ou uma infeção dos Portugueses. Depois 

trabalhámos o texto. Então agora vamos juntar-nos em pares, não vão discutir, para já, 

sobre os vossos países mas vão fazer uma lista de ideias feitas ou estereótipos ou 

preconceitos que têm sobre os países dos colegas que têm na sala de aula. Eles ficaram 

chocadíssimos. Primeiro tiveram muita vergonha de dizer o que pensavam e depois 

acharam que poderiam ofender, etc. mas, naturalmente, foram começando a ter, vamos 

dizer, a perceber que era uma catarse e que podiam ganhar muito em saber se, afinal, 

aquilo que eles pensavam era assim ou não. A atividade, então, consistia em cada par, 

vamos dizer que tínhamos um francês e um espanhol, a fazer um levantamento de ideias 

feitas a partir da discussão entre eles sobre como são os russos, vamos dizer, qual a 

doença dos russos, a doença dos finlandeses, a doença dos ingleses.  
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Entrevistador: Dos alemães… 

Entrevistado 7: Quaisquer que sejam, eu já sabia que ia sobrar sempre tempo porque 

eles têm ritmos diferentes, eles naturalmente começaram a falar dos seus próprios 

países, apesar de eu ter dito que não era para discutir isso, eu sabia que era mais ou 

menos uma jogada porque senão eles iriam começar pelos seus países e não acabavam. 

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 7: No fim, o que é que se fez? Fez-se como uma…escrever o nome de um 

país no quadro, fazer uma bolinha e umas setas para fazer como uma constelação de 

ideias e as pessoas desse país no fim de ouvirem tudo o que tinham ouvido sobre os 

preconceitos e estereótipos do seu país, tinham, vamos dizer, que se defender ou 

defender o seu país e muitos não defenderam no sentido clássico, não é? 

Entrevistador: Portanto… 

Entrevistado 7: “Vocês têm toda a razão, é mesmo assim que se passa” e os outros 

quiseram saber porquê. E, pronto, foi muito bom porque, primeiro, foi uma atividade 

que se alargou e muito mais do que estava previsto e eu deixei que isso acontecesse 

porque vi que estava a funcionar em termos de produção oral… 

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 7: Em termos de interesse e em termos de desmontagem de preconceitos 

de estereótipos e mitos. Portanto, aposto muito na questão da desmistificação.  

Entrevistador: Muito bem. Portanto, eu apercebi-me, no que referiu, que, realmente, não 

é, portanto, até o facto dessa atividade promover um certo, uma reação um pouco 

chocante por parte dos alunos, não é, portanto, apercebi-me que não tem cautela para, 

não tem, quer dizer, alguma, não tem, o que eu quero dizer é não tem receio de usar uma 

atividade que possa promover esse tipo de reações mas sim, portanto, uma atividade que 

promova esse diálogo para não ferir suscetibilidades, portanto, acaba por…permite que 

os alunos façam isso por eles próprios, não é? Portanto, essa cautela, como referiu, essa 

reação chocante dos alunos, não é, acaba por não ser, portanto, não ter uma certa…um 

receio de promover essas atividades para não ferir suscetibilidades dos alunos? 

Entrevistado 7: Sim, a ideia, quando eu disse, uma atividade mais chocante, quer dizer, 

eu aposto em falar abertamente das coisas para não enquistar, vamos dizer, correndo 

sempre o risco de que possa correr mal. 

Entrevistador: Pois.  
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Entrevistado 7: Mas é um risco controlado porque, à partida, não será numa primeira 

aula que vou fazer esta atividade.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 7: Conheço os alunos e também, vamos dizer, que sei que turmas posso 

levar mais além… 

Entrevistador: Ou não… 

Entrevistado 7: Ou não, o choque. Pronto.  

Entrevistador: Exato.  

Entrevistado 7: Há sempre o cuidado de não ferir suscetibilidades mas isso não faz com 

que eu me iniba de usar as estratégias que eu considero adequadas para expiar, vamos 

dizer, os preconceitos. Por exemplo, o clássico é quando temos alemães na aula, 

ninguém quer falar do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 7: Mas toda a gente quer saber.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 7: Os próprios alemães não querem falar mas os outros querem todos saber 

mas têm muito medo de perguntar. Aí, cabe-me a mim o papel de ser a primeira a 

perguntar.  

Entrevistador: Exato.  

Entrevistado 7: No fundo, não é que os alunos se sintam mal, de forma alguma, é, no 

fundo, dar oportunidade a que eles possam, tudo bem, não vamos desfazer aqui 

preconceitos de nações mas, pelo menos, se desfizerem o preconceito em dois ou três 

indivíduos, eles podem reproduzir isso em outros contextos. Outro momento em que 

houve uma aluna que explícita e justamente agradeceu muito que lhe fizéssemos isto foi 

num curso em que havia uma aluna romena e fizemos esta atividade e os outros só 

diziam: “Roménia é ciganos, é o Drácula, Roménia é pobreza” e ela disse: “Ainda bem 

que vamos falar sobre isto porque a Roménia não é isto”. E pronto, os colegas ficaram 

com uma ideia muito diferente que não tinham.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 7: E se não tivéssemos feito esta atividade, eles iam ter o curso deles. Se 

calhar aqueles que estavam sentados à beira da colega, iam falar mais com ela e iam 

acabar por se aperceber de algumas coisas mas não seria tão eficaz.  

Entrevistador: Portanto, é o professor que tem que agir, portanto, como este mediador.  
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Entrevistado 7: Sim e eu acho que faz parte pelo menos, depois há contextos de turmas 

em que os alunos ou um é mais ativo ou a dinâmica de grupo leva a que isso aconteça e 

aí o professor apaga-se e orienta.  

Entrevistador: Pois mas cada turma é um caso, não é? 

Entrevistado 7: E, se não existir ninguém com este papel, é o professor.  

Entrevistador: Claro, é o professor. Muito bem. E agora, do ponto de vista, assim um 

pouco mais… 

Entrevistado 7: Desculpe, antes de avançar… 

Entrevistador: Sim, sim, sim.  

Entrevistado 7: Acho que não respondi completamente à questão que me estava a falar 

por outro prisma. Perguntou-me se eu ia primeiro da cultura portuguesa, vamos dizer, 

para as outras culturas dos outros mas não falei duma questão que se prende mais com o 

nível avançado que é se vou da cultura portuguesa primeiro para as culturas lusófonas 

ou o contrário. Acho que isso também pode ser relevante.  

Entrevistador: Sim, sim, já agora. Sim, também gostava muito de saber como é que faz 

isso.  

Entrevistado 7: Parto sempre, mesmo nos níveis mais avançados, da cultura portuguesa, 

só pelo simples facto do que é cultura. Dois simples factos: uma é a minha, é aquela que 

posso falar melhor; segundo, eles estão a fazer cursos em Portugal, portanto são duas 

questões óbvias mas, muitas vezes, o confronto surge no dia-a-dia, não preciso de 

preparar uma aula. Porquê? Porque há alunos que fizeram voluntariado em África, há 

alunos que aprenderam Português no Brasil, enfim, então no dia-a-dia isto sai. 

Independentemente de sair no dia-a-dia ou não, eu promovo atividades em que trago o 

Português falado em outros lugares para o contexto da sala de aula em outros espaços 

lusófonos, nomeadamente através de canções, filmes, documentários, textos, poesia, o 

que quer que seja, também depende dos interesses dos alunos e sempre numa perspetiva 

de alargar a realidade, alargar o horizonte cultural dos alunos porque muitos alunos são 

resistentes, mesmo no nível avançado, a terem contacto com o Português que não 

europeu porque pensam que isso vai “sujar” o Português deles. Isso é um trabalho 

também em termos de competência intercultural dentro do próprio espaço em que se 

fala português, não é? Às vezes, são muito mais relutantes a ouvir um texto angolano, 

sei lá, uma canção angolana porque pensam: “Ai vou aprender coisas erradas.”  

Entrevistador: Exato.   
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Entrevistado 7: Pronto, às vezes são muito, vamos dizer, chatos em relação a isso mas 

desde o início que eu falo, por exemplo, na primeira aula do nível A1: eu dou o mapa de 

Portugal, o alfabeto, o que quer que seja e o mapa da lusofonia.  

Entrevistador: Exato.  

Entrevistado 7: Portanto, ficam logo a saber. Alguns alunos ainda pensam que Portugal 

tem colónias, que, enfim… 

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 7: Portanto, a desmistificação tem de começar no seio do próprio aluno.  

Entrevistador: Exatamente.  

Entrevistado 7: Pronto, portanto… 

Entrevistador: Falou, há pouco referia, portanto, os materiais que costuma usar: as 

canções, os filmes, duma maneira geral usa sempre materiais autênticos?  

Entrevistado 7: Sim, sobretudo nos níveis, vamos dizer, mais avançados, acho que é 

uma exigência porque não há manuais. Para o nível C, não há materiais preparados, 

vamos dizer, materiais didáticos. Portanto, nem que uma pessoa não queira… 

Entrevistador: É obrigada a fazê-los.  

Entrevistado 7: É obrigada a fazê-los mas é óbvio que, quando comecei a dar aulas de 

PLE agarrei-me muito mais ao material que já existia e que, aos poucos, me fui 

apercebendo que podia adaptar esse material em função das necessidades dos alunos e 

que, depois, enfim, seria mais eficaz se eu produzisse e só uso material que não é 

original, que não é autêntico, vamos dizer assim, ou melhor, que não é produzido por 

mim ou por algum colega que mo ceda, material original, se já existir, vamos dizer, é 

preciso fazer um exercício de gramática para revisões do Conjuntivo e já existe uma 

gramática. Eu acho que é uma pura perda de tempo… 

Entrevistador: Claro! 

Entrevistado 7: …fazer um exercício exatamente igual. Até acho que é um pouco 

desonesto só mudar o nome do “José” para “Maria”.  

Entrevistador: Pois, exato.  

Entrevistado 7: Para dizer que fui eu que fiz o material, se é um exercício mecânico, 

vamos dizer… 

Entrevistador: É ridículo.  
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Entrevistado 7: É ridículo. De resto, tento mesmo, desde o nível A1, produzir os meus 

materiais mas, como disse, isso tem vindo a acontecer ao longo do tempo e de curso 

para curso. Cada curso, traz-me uma coisa nova.  

Entrevistador: Costuma também usar as novas tecnologias ao serviço da promoção da 

competência comunicativa intercultural? 

Entrevistado 7: Eu costumo usar as novas tecnologias ao serviço de todas as áreas que 

trabalho, vamos dizer assim. Por novas tecnologias, vamos entender a projeção em 

Powerpoint ou vídeos ou fazer exercícios, por exemplo, em Hotpotatoes e disponibilizar 

os alunos quer no Google ou simplesmente através do envio do email ou fazer solicitar 

os alunos que pesquisem em diferentes recursos na Internet alguma coisa para depois 

apresentar na aula ou de converter no mundo de trabalho. Às vezes, o retroprojetor, 

enfim, não é uma nova tecnologia, apesar de ser multimédia, não é, faz parte dos 

multimédia porque nem sempre as nossas salas estão equipadas, não é, mas também não 

me aflige muito pensar que não tenho que dar. Hoje em dia já se torna um bocadinho 

aflitivo pensar que tem que se andar com o rádio, com isto e com aquilo atrás e não só 

com o computador mas também os materiais às vezem falham, são falíveis as 

tecnologias e eu quero mesmo não me esquecer disso porque não me atrapalha muito 

planear um curso sem… 

Entrevistador: Sem esse tipo de materiais.  

Entrevistado 7: Sem esse tipo de materiais. Por exemplo, no nível A1 que é o nível que 

eu acho que é mais suscetível de serem utilizados jogos, portanto, um nível talvez mais 

lúdico.  

Entrevistador: Sim, sim.  

Entrevistado 7: …em que, por exemplo, o vocabulário pode ser dado, o vocabulário de 

uma determinada área temática através de diferentes meios, eu gosto muito de utilizar 

jogos em papel, jogos em cartão. Também porquê? Porque os alunos não são todos do 

mesmo tipo, não têm todos o mesmo tipo de estilo de aprendizagem.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 7: E se há alguns que são mais pacíficos, gostam de ver, outros são mais 

cinésicos e gostam de mexer.  

Entrevistador: Exato.  

Entrevistado 7: Então eu tento também diversificar, em termos de materiais.  

Entrevistador: Muito bem.  
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Entrevistado 7: Pronto.  

Entrevistador: Voltando só… 

Entrevistado 7: Desculpe, isto em qualquer nível. 

Entrevistador: Sim, sim, sim.  

Entrevistado 7: Claro que os níveis iniciais são mais suscetíveis de mais… 

Entrevistador: Mais apelativos.  

Entrevistado 7: De coisas mais apelativas, é.  

Entrevistador: Voltando um pouco atrás, à questão ainda dos estereótipos que falou, 

queria perguntar-lhe se se lembra de alguma situação, portanto, de interação em que 

tenha havido, portanto, entre alunos de diferentes proveniências culturais e linguísticas 

que tenha levado a algum tipo de mal-entendido ou de conflito e, portanto, e que tipo de 

papel é que o professor, hipoteticamente ou não, quer dizer, se tiver lidado com este tipo 

de situação, possa ter, portanto, para atuar como mediador e, portanto, lidar com este 

tipo de situação de uma forma mais positiva? 

Entrevistado 7: Enfim, conflitos e mal-entendidos, eu acho que é aquilo que, à partida, 

nós podemos esperar duma aula que tem gente de tanta diversidade cultural.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 7: Acho que devemos partir sempre do princípio que é um bocadinho, 

enfim, não é no sentido negativo, mas é um pouco uma bomba relógio ter tantas 

nacionalidades e culturas diferentes. Se já dentro da própria cultura, vamos dizer, 

existem culturas dentro do país que provocam mal-entendidos e não são pequenos… 

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 7: Imaginemos aqui. Já tive algumas situações em que tive de lidar com 

alguns conflitos, uns mais graves do que outros, não sei se os consegui resolver de 

forma a que as pessoas se entendessem mutuamente mas tentei fazer com que esse 

conflito fosse por mim explicitado, explicado, não é, o que é que está a acontecer para 

as pessoas intervenientes e tentar diluir o problema face ao grupo. Um caso concreto… 

Entrevistador: Sim… 

Entrevistado 7: … foi, por exemplo, num curso de iniciação, no nível A1.1, em que 

tínhamos alunos de diferentes nacionalidades, não românicas, não hispânicas, não eram 

hispânicos (falantes de italiano, etc.), eram, portanto, checos, chineses, ingleses, etc. e 

em que havia um aluno mais velho de nacionalidade egípcia e que tinha uma abordagem 

face às jovens, vamos dizer, da turma, de nacionalidades, convém explicar, 
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nacionalidades como nacionalidade checa ou polaca que eram mal interpretadas pelas 

mesmas. Portanto, aquilo que, para ele, seria normal como dizer: “Tu és muito bonita, 

tens os olhos muito bonitos” ou alguma coisa deste género e que, para ele, era 

perfeitamente normal, para elas era interpretado como invasivo e como quase um 

assédio. Então, não havia intercompreensão entre eles até que um dia eu peço a uma 

dessas jovens para trabalhar com o aluno egípcio e ela diz: “Não quero, não quero, por 

favor não me obrigue” e foi um momento tenso na aula, não é, porque o colega se 

apercebeu que ela estava a fugir de trabalhar com ele e disse: “Mas então o que se 

passa? Vá lá!” Enfim, ela não quis. Eu tentei atenuar tudo bem, dizendo “Ela está 

maldisposta, então vai trabalhar com outro e, a partir dali, não de forma muito explícita 

mas tentei colocar sempre outros rapazes a trabalhar com o egípcio, pronto, de forma a 

que, enfim, o conflito não se acentuasse. Se isso foi o mais correto, não sei, se calhar 

devia ter exposto as meninas ao egípcio mas este é um daqueles casos que eu acho que 

não vale a pena provocar o choque.  

Entrevistador: Exato.  

Entrevistado 7: Porque elas estavam muito fora, estavam ambos muito fora de 

compreender a realidade uns dos outros. Aquilo que eu explicava à menina era que, 

enfim, para o egípcio era normal e que ele não me dizia isso mas, enfim, tinha uma 

abordagem comigo como os egípcios teriam e que não era igual a um checo e que eu 

teria de perceber, desde que fosse dentro dos limites do respeito, o que nunca aconteceu 

o aluno ultrapassar o limite do respeito com ninguém, nem com os colegas nem com o 

professor. E para o egípcio tentar explicar que eram meninas muito novas e que, enfim, 

vinham doutra parte do planeta que a abordagem, as pessoas eram um bocadinho, 

tinham um contacto mais frio, precisavam de mais espaço. Pronto, não estou certa que 

tenham percebido, ambos, o que eu queria dizer mas a minha abordagem tentou ser 

essa.  

Entrevistador: Apaziguar.  

Entrevistado 7: Apaziguar e tentar que não se criasse uma tensão constante nas aulas 

seguintes. Pronto, outra questão muito mais grave, vamos dizer, aconteceu noutra turma 

de nível avançado e aqui eu digo que, realmente, o problema que eu considero, enfim, o 

fundo do problema foi, mais do que a nacionalidade e a cultura, a personalidade dos 

indivíduos.  

Entrevistador: Fatores de ordem individual.  
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Entrevistado 7: É e idiossincrasias, enfim, aí eu tenho a certeza que nenhuma das 

intervenientes, enfim, conseguiu ultrapassar da forma que eu queria o problema mas 

também tenho a certeza de que isso aconteceu por problemas de caráter, ou seja, fatores 

de caráter, não são problemas, as pessoas são como são. Enfim, havia duas alunas, 

vamos dizer, que representavam o alfa da turma. Há sempre alguém mais, que se 

destaca mais em termos de liderança. Havia dois líderes, o que, à partida, é logo um 

problema. As nacionalidades eram nacionalidades muito diferentes, uma aluna era 

russa, a outra era iraniana. Portanto, culturas completamente distantes e também, aqui 

sim, a cultura intervém, talvez em modelos de ensino diferentes. A aluna russa estava 

muito habituada a uma aula, vamos dizer… 

Entrevistador: Estrutural.  

Entrevistado 7: Completamente estruturada, não tanto estrutural mas estruturada. A aula 

era sempre preparada por mim mas, se a aula não tivesse uma intervenção que eu 

considerasse interessante, podia haver espaço a uma digressão que trouxesse alguma 

coisa de novo aos colegas. Ela não estava muito predisposta a este tipo de digressões, o 

que lhe causava algum desconforto. Por outro lado, a colega iraniana não tinha noção 

que estava num nível superior ao que ela deveria estar mas, enfim, estava porque tinha, 

enfim, cumprido o nível anterior e não tinha noção de que, muitas vezes, fazia a turma 

parar o ritmo para fazer perguntas que eram de outro nível, o que, para a maior parte dos 

colegas era muito desagradável mas que todos toleravam, à exceção da aluna russa 

porque tinha uma perspetiva muito mais estruturada das coisas. Isto levou a que 

houvesse conflitos e um dia houve um conflito que eclodiu quando a aluna iraniana 

perguntou alguma coisa que não tinha nada a ver com a aula ou que não estava no 

seguimento da aula e a aluna russa disse: “Desculpa, mas, se não te importas, calas-te 

porque eu quero ouvir o que é a professora preparou para nós”. O problema mais 

interessante disto é que a aluna iraniana não percebeu o que a aluna russa lhe estava a 

dizer e teve que ser uma aluna alemã a intermediária a dizer: “Ela quer que tu te cales 

porque quer ouvir o que a professora está a dizer”. Pronto, a aluna iraniana tomou muito 

a mal, discutiram. A única vantagem que eu vi disto foi que discutiram em Português e 

é difícil discutir em Português. Quando uma pessoa se irrita, tenta discutir numa língua 

mais próxima, portanto, achei ótimo que discutissem em Português. Enfim, foi uma 

situação nova para todos, para os colegas e para mim. A aluna iraniana não foi correta, 
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vamos dizer, não é, as duas não perceberam que estavam a faltar ao respeito aos colegas 

e ao professor.  

Entrevistador: Claro, tudo se passou dentro do espaço da aula.  

Entrevistado 7: Perdeu-se o tempo da aula.  

Entrevistador: Útil.  

Entrevistado 7: Útil porque estiveram nesta situação. A aluna iraniana resolveu ir-se 

embora e, enfim, eu só pude pedir desculpa aos colegas pelo que se tinha passado. 

Chamei a atenção à aluna russa que era única que lá estava, que ela teria as suas razões, 

no entanto, não teria o direito de faltar ao respeito a ninguém e depois, no final, eu falei 

com a outra aluna que me disse uma coisa que, aí sim, em termos culturais tem peso. 

Ela disse: “Não admito que uma russa me mande calar; se fosse uma alemã, eu 

admitia.” Perante isto, não há muito que se possa fazer, em termos de desmontagem de 

estereótipos. Quando uma pessoa adulta… 

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 7: E que ambas, o que é muito curioso, ambas eram professoras, têm esta 

atitude. Falei com as duas, mostrando que as duas teriam algumas razões mas que nunca 

teriam direito de faltar ao respeito mutuamente, uma à outra e aos colegas e ao professor 

muito menos. Portanto, a aluna russa resolveu deixar de ir às aulas e a aluna iraniana 

continua a ir às aulas, e pronto,  e assim se resolveu o problema de uma forma que, para 

mim, não foi satisfatória.  

Entrevistador: Claro.  

Entrevistado 7: Como é que eu pude compensar os colegas? No fundo, os colegas 

estiveram a assistir a algo que não lhes dizia respeito. Dei mais duas horas 

gratuitamente de aulas. Foi a maneira que consegui encontrar de compensar os outros 

indivíduos que estavam no mesmo espaço e que não tinham culpa rigorosamente 

nenhuma daquele conflito.  

Entrevistador: Muito bem. Pronto, agradeço muito a sua colaboração.  

Entrevistado 7: De nada. Espero ter respondido satisfatoriamente. Se houver alguma 

coisa que ainda queira… 

Entrevistador: Muito obrigada pelo seu contributo e, portanto, vou dar então por 

terminada a sua colaboração.  

Entrevistado 7: Muito obrigada.  
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