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DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA E  
TECNOLOGIA EDUCATIVA 

 
 

 
 

CONVITE 
 
 

 Convidam-se todos os professores dos departamentos de línguas desta 

escola a participar na sessão de esclarecimento sobre o plano de formação 

abaixo descrito. 

 Para além da apresentação do plano de formação e do esclarecimento 

de questões que se venham a colocar, nesta reunião pretende-se acordar um 

horário para as acções de formação a propor aos presidentes dos Conselhos 

Executivos das escolas envolvidas. 

 

DATA: 27 de Junho de 2006 

HORA: 11h 30m 

LOCAL: Anfiteatro da Escola Secundária Adolfo Portela 

 

PLANO DE FORMAÇÃO 

O Professor Intercultural 

 

 
 
Curso de Formação *    Oficina de Formação * 
          (25 h)        (40h + 10h) 
 
 
De Setembro a Dezembro 2006                         De Janeiro a Junho 2007 
 
LOCAL: Escola Secundária Adolfo Portela 

 
* Acções de formação acreditadas pelo CCPFC 

 

As professoras responsáveis pelo plano de formação, 
 
 

___________________________ ___________________________ 
  (Maria Helena Araújo e Sá)   (Mónica Bastos) 



O Professor Intercultural 

Plano de Formação 

Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa 

Mónica Bastos 

mbastos@dte.ua.pt 
 

Helena Araújo e Sá 

helenasa@dte.ua.pt 
Anexo 1.1.3 – Powerpoint utilizado 
na sessão de esclarecimento 
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Razões Justificativas 

► Escola / Sociedade europeias e portuguesas cada 
vez mais diversas linguística e culturalmente 

Novo desafio: 

Cultivar uma compreensão mútua, promotora de 
relações de cooperação entre os diversos cidadãos 

Urge desenvolver competências para comunicar 
com o Outro 

Anexo 1.1.3 - Apresentação da 

Sessão da Esclarecimento 

A Educação Intercultural na formação contínua 

de professores de línguas    -     Mónica Bastos 



Razões Justificativas 

Estas competências não são inatas, têm de ser 

fomentadas, desenvolvidas… 

 

Preocupação primordial das políticas e práticas educativas 
europeias: 

 

Preparar os cidadãos europeus para participar no DIÁLOGO 
INTERCULTURAL 

(eleito como leit-motiv para o ano 2008 pela Comissão 
Europeia) 
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Razões Justificativas 

► Repercussões na aula de línguas: 
 

A sensibilização para o diálogo intercultural deve passar pela: 
 

ESCOLA 
 
 

DISCIPLINAS DE LÍNGUAS 
 

  
 “apprendre une autre langue ouvre l’accès à d’autres systèmes de 

valeurs et à d’autres modes d’interprétation du monde, tout en 
encourageant la compréhension interculturelle et en contribuant à faire 
reculer la xénophobie”  

(King, 2003: 18) 
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Razões Justificativas 

Espaço curricular das línguas = Espaço de relação entre: 
      - o Nós e o Outro; 
      - o Semelhante e o Diferente; 
      - o Próximo e o Longínquo. 

 
 

 
 

Possibilita o desenvolvimento de competências 
que ultrapassam o domínio meramente  

linguístico-comunicativo. 
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Razões Justificativas 
► As actuais políticas educativas apontam para uma 

mudança nas finalidades educativas do ensino das línguas: 

 

“não se trata de alcançar ‘mestria’ em uma, duas ou mesmo três línguas 
(cada uma colocada no seu lugar), tendo como modelo o ‘falante 
nativo ideal’. Em vez disso, a finalidade passa a ser o desenvolvimento 
de um repertório linguístico no qual têm lugar todas as capacidades 
linguísticas” (QECR) 

 

Preparar o aluno para “participar de forma consciente na construção de 
uma competência plurilingue e pluricultural” (CNEB) 

 

Levar o aluno a “adoptar uma atitude de abertura e tolerância face às 
línguas e culturas estrangeiras” (CNEB) 
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Razões Justificativas 

 As políticas educativas apontam para o 
desenvolvimento destas competências em aula de 
línguas 

 

MAS 

 

 Alguns estudos têm vindo a mostrar que o 
desenvolvimento destas competências é 
praticamente inexistente nas práticas curriculares 
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Razões Justificativas 

► Para que estas competências sejam operatórias 
nas práticas curriculares das aulas de línguas, 

 

 O professor de línguas deve encarar-se como actor 
social e comunicador intercultural 

 

 

 O professor de línguas deve receber formação 
adequada para desempenhar esses papéis. 
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Plano de Formação 

O Professor Intercultural 

 
 

Curso de Formação   Oficina de Formação 

   25h = 1 crédito   40h + 10h = 2 créditos 

 

Estas duas acções são concebidas de forma 
autónoma, mas articulam-se em espirais de 

desenvolvimento profissional. 
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Plano de Formação 

 

►CURSO:  

 

 Formação de índole essencialmente informativa; 

 Foco: fundamentação de práticas. 

 

 

Exploração de conceitos de inovação das práticas 
profissionais 
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Plano de Formação 

►OFICINA:  

 Formação de índole essencialmente prática; 

 Foco: inovação de práticas. 

 

 

Vivência de uma experiência de comunicação plurilingue e 
intercultural e de trabalho colaborativo 

 

 

        Inovação das práticas curriculares 
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Plano de Formação 

INOVAÇÃO 

DAS 

PRÁTICAS 

Acesso à 
informação 

Vivência  
experiencial 

Reflexão  
acerca das 

práticas 
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Plano de Formação 

 

Os professores podem optar por frequentar: 

 
- Apenas o Curso de Formação; 

 

- Apenas a Oficina de Formação; 

 

- As duas modalidades de formação. 
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Curso de Formação 

► Título:  

 Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 

 (De Setembro a Dezembro de 2006) 

 

► 3 momentos: 
 As políticas educativas portuguesas e europeias face à diversidade 

linguística e cultural (8 horas); 

 

 O professor europeu face aos desafios das políticas educativas   
(10 horas); 

 

 O contexto real das escolas face aos desafios das políticas 
educativas (7 horas). 
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Curso de Formação 

►Objectivos: 

 
 Discutir com os professores de línguas a diversidade 

linguística e cultural característica da escola portuguesa e 
as orientações político-educativas europeias e nacionais 
para o ensino-aprendizagem das línguas; 

 

 Reflectir sobre o Perfil do Professor Europeu, 
aprofundando conceitos-chave como: 

 Competências do professor europeu; 

 Competência plurilingue; 

 Competência de comunicação intercultural; 

 Intercompreensão. 
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Curso de Formação 

►Objectivos: 

 

 Analisar o contexto escolar dos professores, desde a 
apreciação dos documentos reguladores da escola (PE, 
PCT…) à caracterização da diversidade linguística dos 
alunos, passando pela observação das próprias práticas 
escolares, de forma a tentar compreender como é que a 
escola está a lidar com os novos desafios colocados 
pelas sociedades cada vez mais plurilingues e 
interculturais. 
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Oficina de Formação 

► Título:  
 O professor de línguas intercultural: do mundo virtual ao contexto 

escolar  
(De Janeiro a Junho de 2007) 

 

► 3 momentos: 
 Preparação para a participação numa sessão na plataforma 

europeia Galanet (www.galanet.be)  (8 horas);  
 

 Trabalho colaborativo e de projecto na plataforma europeia Galanet 
com outros parceiros europeus como estratégia de formação 

 (22 horas); 
 

 Desenvolvimento colaborativo, implementação e análise de 
projectos de acção  (10 horas). 
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Oficina de Formação 

 

► Produto: 

 

 Materiais de ensino-aprendizagem direccionados para o 
desenvolvimento das competências plurilingue e de 
comunicação intercultural (experimentados e avaliados). 
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Oficina de Formação 

►Objectivos: 

 
 Desenvolver a intercompreensão em línguas românicas 

e as competências plurilingue e de comunicação 
intercultural; 

 

 Reflectir sobra as potencialidades de um ensino-
aprendizagem de línguas direccionado para o 
desenvolvimento destas competências para a educação 
intercultural dos seus alunos; 
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Oficina de Formação 
 

 Desenvolver competências profissionais que levem os 
professores de línguas a ajustar as suas práticas de sala 
de aula às finalidades educativas das línguas, 
seleccionando e tratando os temas, organizando 
actividades e estratégias diferenciadas e produzindo 
materiais de acordo com estas finalidades; 

 

 Desenvolver competências de trabalho profissional 
colaborativo / em equipa; 

 

 Desenvolver competências ao nível das Tecnologias de 
Informação e Comunicação. 
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Obrigada pela atenção!!!! 

Mónica Bastos 

mbastos@dte.ua.pt 

 

Helena Araújo e Sá 

helenasa@dte.ua.pt  
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SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

Assunto: Apresentação do plano de formação “O Professor Intercultural” 

Público-alvo: Professores de línguas – potenciais formandos 

Data: 27 de Junho de 2006 

Hora: 11h30m 

Local: Escola Secundária Adolfo Portela (Águeda) 

 

 

Memorando………………………………………………………………………….... 

 

Quando cheguei à ES/3 Adolfo Portela deparei-me com um problema: os 

convites enviados na semana passada não tinham chegado às mãos da 

coordenadora do Departamento de Línguas. Por este motivo, não tinha 

qualquer professor desta escola presente na reunião, à excepção da 

coordenadora, Luísa Assunção, que entretanto encontrei e logo demonstrou 

interesse em participar na sessão de esclarecimento. 

Uma vez que também não compareceu um único professor da ES/3 

Marques de Castilho, logo conclui que provavelmente o convite também não 

teria chegado a esta escola. Posteriormente, contactei com a coordenadora do 

Departamento de Línguas desta escola e confirmei esta suspeita. Combinámos 

uma sessão de esclarecimento nesta escola, cuja data e hora ficámos de 

agendar em breve. 

Para além da presença da Luísa Assunção, contei ainda com a 

participação de Manuela Silva, professora na EB 2, 3 de Valongo do Vouga (a 

única escola a receber os convites). As outras três professoras inscritas desta 

escola não puderam, pois estavam em reuniões. 

 Apesar deste imprevisto, a reunião correu bem. As professoras 

presentes gostaram da apresentação e não colocaram qualquer questão, uma 

vez que a apresentação prévia do programa de formação esclareceu as 

dúvidas que tinham. 
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 No que diz respeito à proposta de um horário para as acções de 

formação, as professoras referiram que o melhor seria deixar isso ao critério 

dos conselhos executivos, mas apontaram que o ideal seria durante a tarde. Já 

no que se refere ao início do curso de formação, previsto para Setembro, as 

professoras mencionaram que o melhor seria começar a meados do mês, já 

que as duas primeiras semanas de Setembro são sempre bastante trabalhosas 

devido à preparação do início do ano lectivo. 

 No final da reunião, solicitaram-me o envio por e-mail do PowerPoint 

utilizado para o partilharem com os colegas. A Luísa Assunção referiu que na 

próxima reunião de departamento, agendada para meados de Julho, iria 

novamente falar com os professores e, em caso de haver mais professores 

inscritos, entraria de imediato em contacto comigo. Para além disso, 

comprometeu-se em partilhar a documentação que lhe enviei com o 

coordenador de português e línguas clássicas. 

Finalmente, distribui os questionários relativos às expectativas em 

relação ao plano de formação e elas comprometeram-se em fazê-los chegar 

aos colegas e em mos remeterem por correio. 

No final da reunião, passei ao Conselho Executivo e deixei ao 

presidente, professor Henrique Coelho, uma cópia do PowerPoint apresentado 

e a lista de professores interessados. O Henrique ficou em dar seguimento ao 

que tínhamos combinado, ou seja, fazer os possíveis para integrar a frequência 

do plano de formação na componente não lectiva dos horários dos professores 

inscritos, reservando um espaço de 2h por semana para este efeito. 
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SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

Assunto: Apresentação do plano de formação “O Professor Intercultural” 

Público-alvo: Professores de línguas – potenciais formandos 

Data: 13 de Julho de 2006 

Hora: 10h 

Local: Escola Secundária Marques Castilho (Águeda) 

 

 

Memorando………………………………………………………………………….... 

 

Nesta reunião estiveram presentes 8 professores, 6 que já se 

encontravam inscritos no plano de formação e 2 que ainda não. 

 Os professores presentes gostaram da apresentação e, no final, 

colocaram algumas questões práticas acerca da organização das acções de 

formação (local de funcionamento, duração das sessões de formação, etc.). 

 Uma das professoras (Teresa Rino) propôs que o curso de formação 

fosse transformado num curso intensivo, tornando as sessões mais longas e, 

assim, diminuindo a extensão da sua frequência no tempo. Ficou decidido que 

essa questão seria discutida, em Setembro, no início do curso, quando todos 

os formandos estivessem presentes. 

 Quando confrontada com uma questão relativa à previsão do horário 

para as acções de formação, informei que o presidente do Conselho Executivo 

da ES/3 Adolfo Portela, Henrique Coelho, se tinha comprometido em reunir 

todos os esforços para que os professores inscritos no plano de formação 

vissem a sua frequência contemplada na componente não lectiva do seu 

horário, pressionando os presidentes dos conselhos executivos das outras 

escolas envolvidas no mesmo sentido. Comprometi-me em lhes transmitir mais 

informações assim que as tivesse. 

Quanto ao início do curso de formação, os professores mencionaram 

que o melhor seria começar a meados do mês de Setembro, já que as duas 

primeiras semanas são sempre bastante trabalhosas devido à preparação do 

arranque do ano lectivo, previsto para o dia 11. 



Anexo 1.2.2 – Sessão 2 (Escola Secundária Marques Castilho) 
 
 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

 
2 

Já no que se refere à formação que a equipa do e-Learning se 

disponibilizou a dar aos professores inscritos no plano de formação, a Lucinda 

ficou em me informar mais tarde da data que mais lhes convém, já que ela está 

inscrita num curso de formação intensivo entre 5 e 11 de Setembro em Oliveira 

de Azeméis e não lhe convinha faltar. 

Finalmente, distribui os questionários relativos às expectativas em 

relação ao plano de formação, os quais foram preenchidos e recolhidos. Os 

professores já inscritos no plano de formação adicionaram o respectivo e-mail à 

folha de inscrição e reviram as modalidades em que se inscreveram, os que 

ainda não se tinham inscrito, fizeram-no, ainda que sob reserva, pois já estão 

inscritos noutra acção de formação e a frequência desta está dependente da 

possibilidade de conciliar os horários. 

No final da reunião, solicitaram-me o envio por e-mail do PowerPoint. 
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SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

Assunto: Apresentação do plano de formação “O Professor Intercultural” 

Público-alvo: Professores de Línguas Estrangeiras – potenciais formandos 

Data: 24 de Julho de 2006 

Hora: 10h30m 

Local: Escola Secundária Adolfo Portela (Águeda) 

 

 

Memorando………………………………………………………………………….... 

 

Nesta reunião, estiveram presentes os professores de Línguas 

Estrangeiras desta escola, uma vez que esta sessão de esclarecimento estava 

inserida na reunião de departamento. 

Os professores presentes gostaram da apresentação e, no final, 

colocaram algumas questões práticas acerca da organização das acções de 

formação (início do funcionamento do curso, duração das sessões de 

formação, etc.). 

No que se refere ao início do curso de formação, informei que este 

estava previsto para meados de Setembro, logo após o arranque do ano 

lectivo. Referi que ainda não tenho data, nem horário em concreto para lhes 

propor, porque depende da comissão de horários. 

Relativamente à duração das sessões de formação, informei-os que 

tinha previsto 2h/semana. Seguidamente, confrontei-os com a proposta de 

Teresa Rino da ES/3 Marques Castilho, de transformar o curso num curso 

intensivo, e os professores não concordaram com esta proposta, alegando que, 

desta forma, as sessões seriam demasiado longas e, dadas as características 

do curso, seriam menos produtivas. É de salientar que esta posição vai ao 

encontro da minha, que também não vejo vantagens na transformação do 

curso num curso intensivo. 

Quanto à formação que a equipa do e-Learning se disponibilizou a dar 

aos professores inscritos no plano de formação, os professores manifestaram 

interesse e combinámos marcá-la para o início de Setembro. 
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Finalmente, distribui os questionários relativos às expectativas em 

relação ao plano de formação, os quais foram preenchidos e recolhidos. Os 

professores já inscritos no plano de formação adicionaram o respectivo e-mail à 

folha de inscrição e reviram as modalidades em que se inscreveram, os que 

ainda não se tinham inscrito, fizeram-no. 

No final da reunião, solicitaram-me o envio por e-mail do PowerPoint. 
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SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

Assunto: Apresentação do plano de formação “O Professor Intercultural” 

Público-alvo: Professores de Português – potenciais formandos 

Data: 26 de Julho de 2006 

Hora: 9h30m 

Local: Escola Secundária Adolfo Portela (Águeda) 

 

 

Memorando………………………………………………………………………….... 

 

Nesta reunião, estiveram presentes os professores de Português desta 

escola, uma vez que esta sessão de esclarecimento estava inserida na reunião 

de departamento. 

Os professores presentes gostaram da apresentação, salientando as 

necessidades de formação que têm sentido nesta área e a pertinência e 

actualidade da temática. No final, colocaram algumas questões práticas acerca 

da organização das acções de formação (início do funcionamento do curso, 

duração das sessões de formação, etc.). 

No que se refere ao início do curso de formação, informei que este 

estava previsto para meados de Setembro, logo após o arranque do ano 

lectivo. Referi que ainda não tenho data, nem horário em concreto para lhes 

propor, porque depende da comissão de horários. Esta indefinição fez com que 

alguns professores se inscrevessem provisoriamente e apenas no Curso de 

Formação, e outros optaram por não se inscrever para já na Oficina de 

Formação, preferindo adiar a decisão para o final do curso.  

Relativamente à duração das sessões de formação, informei-os que 

tinha previsto 2h/semana, duração com a qual todos concordaram.  

Finalmente, distribui os questionários relativos às expectativas em 

relação ao plano de formação, os quais foram preenchidos e recolhidos. Os 

professores já inscritos no plano de formação adicionaram o respectivo e-mail à 

folha de inscrição e reviram as modalidades em que se inscreveram, os que 

ainda não se tinham inscrito, fizeram-no. 
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No final da reunião, solicitaram-me o envio por e-mail do PowerPoint. 
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Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa 

Universidade de Aveiro 

 

 

 

INSCRIÇÕES NO PLANO DE FORMAÇÃO 

26 de Julho de 2006 

 

 

 

Nome 

 

Escola 

 

Contacto 

Telefone / e-mail 

Inscrição 

Cur
so 

Ofici
na 

Corália Almeida ES/3 Adolfo Portela 964321458 

coralialmeida@net.sapo.pt  

  

× 

Glória Neves ES/3 Adolfo Portela 965236211 

gloria.neves@neoterica.net  

×  

Fernanda Pires ES/3 Adolfo Portela 966857912 

fp_31@hotmail.com  

×  

Lígia Almeida ES/3 Adolfo Portela 965375051 

lmalmeida17@hotmail.com  

×  

Alda Rita ES/3 Adolfo Portela   × 

Luísa Assunção 

(coord. departamento) 

ES/3 Adolfo Portela 917320298 

lmassuncao@netvisao.pt  

 

× 

 

× 

Conceição Reis ES/3 Adolfo Portela 964942560 ×  

Fernanda Pascoal ES/3 Adolfo Portela 967557961 

fpascoal8@hotmail.com  

×  

Ana Isabel Rodrigues ES/3 Adolfo Portela 962400084 ×  

Regina Gaspar ES/3 Adolfo Portela 962767038 

regina.gaspar@gmail.com  

 × 

José Carreira 

 

ES/3 Adolfo Portela 968211748 

jscarreira@gmail.com  

×  

Eduardo Coelho ES/3 Adolfo Portela 969213802 

eduardocoelho57@hotmail.com  

×  

mailto:coralialmeida@net.sapo.pt
mailto:gloria.neves@neoterica.net
mailto:fp_31@hotmail.com
mailto:lmalmeida17@hotmail.com
mailto:lmassuncao@netvisao.pt
mailto:fpascoal8@hotmail.com
mailto:regina.gaspar@gmail.com
mailto:jscarreira@gmail.com
mailto:eduardocoelho57@hotmail.com
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Manuela Veiga 

 

ES/3 Adolfo Portela 965473665 

mmveiga7@gmail.com  

×  

Maria dos Anjos Antunes ES/3 Adolfo Portela 234625002 ×  

Cristina Brito 

 

ES/3 Adolfo Portela 234420315          917514445 

tacle45@hotmail.com  

×  

Margarida Oliveira Gomes ES/3 Adolfo Portela 234602810          918662445 ×  

Teresa Alves ES/3 Adolfo Portela 234751810         917159947 ×  

Adília Esteves ES/3 Adolfo Portela  ×  

Elda Simões ES/3 Adolfo Portela  ×  

Olga Almeida Ferreira ES/3 Adolfo Portela 234 666 143 ×  

Isabel Trindade   ×  

João de Miranda Maranhão ES/3 Marques Castilho 916355239 

joaomaranhao@sapo.pt  

 × 

Lucinda Bento 

 

ES/3 Marques Castilho 918631609 

lmsbento@gmail.com  

  

× 

Mª Adelaide Baptista ES/3 Marques Castilho 914589629  × 

Mª Albertina Ferreira 

(coord. departamento LE) 

ES/3 Marques Castilho 967176888 

tina_af@hotmail.com  

 × 

Isabel Gracinda Pereira ES/3 Marques Castilho 917115790  × 

Eleutério A. Santos ES/3 Marques Castilho 933425787 

eleuterio.santos@netvisao.pt  

× × 

Mª Emília Lopes ES/3 Marques Castilho 967068391 × × 

Teresa Rino ES/3 Marques Castilho 962961869 

teresamrino@hotmail.com 

teresamrino@yahoo.com.br  

 

× 

 

× 

Emília Batista ES/3 Marques Castilho 914178245 × × 

Mª da Soledade Matos ES/3 Marques Castilho 919043856 

www.duchamatos@portugalmail.pt  

×  

Regina Sampaio ES/3 Marques Castilho 936271966 × x 

Mª Eduarda Araújo ES/3 Marques Castilho 966278120 ×  

Mª Isabel Amaro 

(coord. departamento LE) 

EB 2, 3 Valongo do Vouga 965215780 ×  

Mª Manuela Silva EB 2, 3 Valongo do Vouga 917027369 

manuelaagueda@sapo.pt  

 

× 

 

Dalila Miguel EB 2, 3 Valongo do Vouga 968490722 ×  

Carla Esmerado EB 2, 3 Valongo do Vouga 919013324 ×  

Total    28 14 
 

 

mailto:mmveiga7@gmail.com
mailto:tacle45@hotmail.com
mailto:joaomaranhao@sapo.pt
mailto:lmsbento@gmail.com
mailto:tina_af@hotmail.com
mailto:eleuterio.santos@netvisao.pt
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Professor de Línguas:  
promotor da escola plurilingue e intercultural  
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PROGRAMA DO CURSO DE FORMAÇÃO  

PROFESSOR DE LÍNGUAS: PROMOTOR DA ESCOLA PLURILINGUE E INTERCULTURAL 

N.º CERTIF. DE ACREDITAÇÃO: CCPFC/ACC-44902/06  

 

N.º DE CRÉDITOS: 1 N.º DE HORAS: 25 

 

DESTINATÁRIOS: Professores dos 1º, 2º e 3º Grupos do 2º Ciclo do Ensino Básico e dos Grupos 8ºA, 8ºB. 9º 
e Espanhol dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e Secundário 

 

RESPONSÁVEL PELA ACÇÃO: Mª Helena de Araújo e Sá 

 

FORMADORA: Mónica Bastos 

 

1. OBJECTIVOS 

 

- Discutir com os professores de línguas a diversidade linguística e cultural característica da escola portuguesa 

e as orientações político-educativas europeias e nacionais para o ensino-aprendizagem das línguas; 

 

- Reflectir sobre o Perfil do Professor Europeu, aprofundando conceitos-chave como: 

 Competências do professor europeu; 

 Competência plurilingue; 

 Competência de comunicação intercultural; 

 Educação para a Cidadania Democrática; 

 Intercompreensão. 

 

- Analisar o contexto escolar dos professores, desde a apreciação dos documentos reguladores da escola (PE, 

PCT…) à caracterização da diversidade linguística dos alunos, passando pela eventual observação de práticas 

escolares, de forma a tentar compreender como é que a escola está a lidar com os novos desafios colocados 

pelas sociedades cada vez mais plurilingues e interculturais. 

 

(- Desenvolver competências ao nível das Tecnologias de Informação e Comunicação.) 

 

2. TÓPICOS A DESENVOLVER 

 

2.1. Diversidade linguística e cultural na sociedade e na escola portuguesas 

2.2. Orientações político-educativas europeias e portuguesas relativas ao ensino/aprendizagem de línguas 

2.3. Conceitos-chave: 

2.3.1. Competência plurilingue 

 2.3.2. Competência intercultural 

 2.3.3. Educação para a Cidadania Democrática 

 2.3.4. Intercompreensão 

2.4. Competência educativa do professor de línguas 

2.5. Diversidade linguística e cultural no contexto de trabalho dos formandos 
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3. ACTIVIDADES 

 

- Leitura, análise crítica e discussão de documentos vários. 

 - Discussão com os pares, formadores, investigadores e outros profissionais. 

 - Mobilização de experiências / histórias de vida. 

 - Construção de um e-Jornal - análise crítica do contexto escolar em que os formandos se movimentam. 

 - Realização de um e-Portfolio Profissional (constituído pelas seguintes secções: perfil profissional, 
linguístico-comunicativa e intercultural dos formandos; dossier com os trabalhos realizados ao longo das 
sessões de formação; Diário de Bordo – reflexões autobiográficas sobre as experiências proporcionadas 
por esta acção de formação; avaliação da acção de formação pelos formandos). 

 

4. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação da frequência do Curso de Formação far-se-á da seguinte forma: 

 

 Para obter 1 crédito (acreditação máxima do curso), o formando deve: 
o Frequentar no mínimo 17h das 25h totais do curso; 
o Participar na construção de uma rubrica do e-Jornal; 
o Realizar o e-Portfolio Profissional. 

 

 Para obter 0,5 créditos (metade da acreditação do curso), o formando deve: 
o Frequentar no mínimo 17h das 25h totais do curso; 
o Participar na construção de uma rubrica do e-Jornal; 

OU 
o Realizar o e-Portfolio Profissional. 

 

5. PLANIFICAÇÃO  

 

06 de Setembro 
 
(4h: das 14h30 às 18h30) 

- Apresentação; 
- Formação da equipa do e-Learning para a utilização do Blackboard da UA; 
- Preenchimento do e-Portfolio Profissional. 

08 de Setembro   
(4h: das 14h30 às 18h30) 

- Diversidade linguística e cultural na sociedade e na escola portuguesas. 

11 de Setembro   
 
 
 
(4h: das 14h30 às 18h30) 

- Orientações político-educativas portuguesas e europeias relativas ao 
ensino/aprendizagem de línguas; 
- Aprofundamento dos conceitos-chave - competência plurilingue, competência 
intercultural, educação para a cidadania democrática e intercompreensão: 
apresentação de projectos educativos. 

13 de Setembro   
 
(4h: das 14h30 às 18h30) 

- Aprofundamento dos conceitos-chave - competência plurilingue, competência 
intercultural, educação para a cidadania democrática e intercompreensão: revisão 
bibliográfica e definição dos conceitos. 

03 de Outubro 
(2h: das 17h30 às 19h30) 

- Competência educativa do professor de línguas. 

17 de Outubro 
(1h: das 17h30 às 18h30) 

- Diversidade linguística e cultural no contexto de trabalho dos formandos - 
construção do e-Jornal: definição dos grupos e temas e planificação do trabalho. 

31 de Outubro 
(2h: das 17h30 às 19h30) 

- Diversidade linguística e cultural no contexto de trabalho dos formandos - 
construção do e-Jornal: realização da tarefa. 

14 de Novembro 
(2h: das 17h30 às 19h30) 

- Diversidade linguística e cultural no contexto de trabalho dos formandos - 
construção do e-Jornal: realização da tarefa. 

28 de Novembro 
(2h: das 17h30 às 19h30) 

- Apresentação dos resultados da tarefa anterior; 
- Avaliação do curso de formação. 
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- CONSELHO DA EUROPA (2001). Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, Porto: Asa Editores. 
 

- Despacho Normativo n.º7/2006. 
 

- DIONÍZIO, S. (Coord.) et al (2006). Português Língua Não Materna – Análise do inquérito no âmbito do conhecimento da 
situação escolar dos alunos cuja Língua Materna não é o português. www.dgidc.min-edu.pt/plnmaterna/RelatorioFinal.pdf  
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Proches et aux Langues Voisines, ÉLA – Revue de la Didactologie des Langues Cultures, n.º 136, pp. 393 – 402. 
 

- GUILHERME, M. (2002). Critical Citizens for an Intercultural World: Foreign Languages Education as Cultural Politics, 
Sydney: Multilingual Matters. 
 

- HEYWORTH, F. (2003). “L’enseignement des langues  dans une Europe multilingue et multiculturelle – le contexte“. In A. 
G. Camilleri et al, Défis et Ouvertures dans l’Éducation aux Langues – les contributions du Centre Européen des Langues 
Vivantes 2000 – 2003, Strasbourg : Éditions du Conseil de l’Europe. 
 

- KING, L. (2003). L’Éducation dans un Monde Multilingue, Paris : Unesco. 
 

- MIRA MATEUS, M. H. et al (Coords.) (2005). Diversidade Linguística na Escola Portuguesa (CD-Rom). 
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Departamento da Educação Básica. 
 

- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/ D.E.B. (2000). Educação Intercultural – Potenciar a Diversidade, Entrelaçar Culturas, 

Lisboa: Departamento da Educação Básica. 
 

- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / D.G.I.D.C. (2005). Português Língua Não Materna no Currículo Nacional – Documento 
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- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / CONSELHO DA EUROPA (2004). Portfolio Europeu das Línguas, Lisboa: Editorial do 
Ministério da Educação. 
 

- Programas de Língua Materna e Estrangeira do Ensino Secundário; 
 

- SCHRATZ, M. (2005). What is a “European Teacher”? – A discussion paper European Network on Teacher Education 
Policies (ENTEP). http://193.170.42.61/entep/ETFinalJune2005.doc 
 

- Serviços de Estrangeiros e Fronteiros (2005). População Estrangeira Residente em Portugal, por nacionalidade e sexo, 
segundo o grupo etário. http://www.sef.pt/estatisticas/por_ge_05.pdf  
 

- WILLEMS, G. M. (2002). Language Teacher Education Policy Promoting Linguistic Diversity and Intercultural 
Communication, Strasbourg: Council of Europe 
 

- ZARATE, G. (Coord) (2003). Médiation Culturelle et Didactique des Langues, Strasbourg : Éditions du Conseil de l’Europe. 

http://www.acime.gov.pt/docs/GEE/Estatisticas_GEE_2005.pdf
http://www.dgidc.min-edu.pt/plnmaterna/RelatorioFinal.pdf
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Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 
 

Sessão de Formação n.º 1                      06 de setembro de 2006 

Sumário:               Duração: 4h (14h30 – 18h30) 

 Apresentação dos formandos, dos formadores e do plano de estudos. 
 Formação para o manuseamento do Blackboard da Universidade de Aveiro. 
 Preenchimento de uma das secções do Portfolio Profissional. 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Apresentação dos formandos e dos 
formadores (nós e equipa do e-
Learning); 
- Contextualização da presença da 
equipa do e-Learning. 

- Criar um clima de 
empatia no seio do grupo 
de trabalho. 

 
 
______________________ 

 
 
__________________ 

 
 
___________________ 

 
10’ 
 
 
(14h40) 

 
 
- Formação da equipa do e-Learning 
– a utilização do blackboard. 

- Desenvolver 
competências ao nível das 
TIC no âmbito da 
utilização do Blackboard. 

 
 
______________________ 

 
 
__________________ 

- Lista dos logins e 
passwords de acesso 
ao Blackboard. 
- Computadores 
ligados à Internet. 

 
2h50’ 
 
 
(17h30) 

 ---------------------------------------------------------------------------------- INTERVALO -------------------------------------------------------------------------------  
20’ 

 
- Apresentação do Portfolio 
Profissional; 
 
 
 
 
 
- Preenchimento da secção 
“Identificação”  do Portfolio 
Profissional. 

- Desenvolver 
competências ao nível das 
TIC no âmbito da 
utilização do Blackboard 
(local onde estavam 
alojados os Portfolios 
Profissionais). 

- Conhecer os formandos: 
* quem são; 
* de onde vêm. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
 
- Secção 
“Identificação” 
do Portfolio 
Profissional. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
 

- Análise de conteúdo. 

 
 
- Computadores 
ligados à Internet (1 por 
formando); 
 
- Portfolio Profissional. 

(17h50) 
 
 
 
40’ 
 
 
 
 
 
(18h30) 
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Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 
 

Sessão de Formação n.º 2                      08 de setembro de 2006 

Sumário:               Duração: 4h (14h30 – 18h30) 

Conclusão do preenchimento do Portfolio Profissional. 
Caracterização da sociedade e da escola portuguesas do ponto de vista da diversidade linguística e cultural. 

Atividades Objetivos de 
Formação 

Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Apresentação do 
plano de formação já 
com as sugestões 
dos formandos; 
- Esclarecer o 
recurso ao 
Blackboard da UA, 
referindo que a sua 
utilização passará a 
ser opcional e que o 
Portfolio Profissional 
poderá ser realizado 
em formato papel. 

 
 
- Esclarecer a 
forma como se vai 
desenrolar o Curso 
de Formação. 

 
 
 
 
 

___________________________________ 

 
 
 
 
 
__________________ 

- Programa do 
Curso de 
Formação. 

15’ 
 
 
 
 
 
(14h45) 

- Preenchimento da 
secção “O meu 
perfil” do Portfolio 
Profissional. 
 
(não terão tempo de 
finalizar, é preciso 
remeter a 
continuação deste 
preenchimento para 
casa e pensar em 
introduzir outros 
momentos ao longo 
da ação para este 
efeito). 

- Desenvolver 
competências ao 
nível das TIC no 
âmbito da utilização 
do Blackboard. 
 

- Conhecer os formandos: 
* qual o seu perfil linguístico-comunicativo; 
* qual a sua conceção da aprendizagem de línguas; 
* quais as suas representações iniciais acerca do que é ser 
professor de línguas; 
* quais as suas representações iniciais acerca do que é ser 
aluno de línguas; 
* como se descrevem enquanto professores de línguas; 
* como se descrevem enquanto alunos de línguas; 
* quais as suas representações iniciais acerca de 
comunicação intercultural, de competência de comunicação 
intercultural (O que é? Como se constrói?), de comunicador 
intercultural; 
* como se descrevem enquanto comunicadores 
interculturais. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
 
- Secção “O Meu 
Perfil…”  
do Portfolio 
Profissional. 
 
 
 
 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
 

- Análise de conteúdo. 

- Computadores 
ligados à Internet (1 
por formando); 
 
- Portfolio 
Profissional em 
formato digital e em 
papel; 
 
- Documento de 
apoio ao 
Blackboard (como 
modificar o 
conteúdo de 
documentos Word 

90’ 
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do Portfolio) (16h15) 
 ---------------------------------------------------------------------------------- INTERVALO -------------------------------------------------------------------------------  

15’ 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de 
Investigação 

Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Caracterização da sociedade 
portuguesa do ponto de vista da 
diversidade linguística e cultural: 
 

a) Discussão e reflexão em conjunto 
acerca da diversidade linguística e 
cultural da sociedade portuguesa 
(15’); 
 

b) Análise dos resultados de estudos 
sobre a imigração em Portugal do 
ACIME (25’); 
 

c) Partilha das conclusões e 
confronto dos resultados (20’). 

- Consciencializar para a 
crescente diversidade 
linguística e cultural da 
sociedade portuguesa; 
 
- Refletir sobre os desafios 
que esta realidade coloca à 
sociedade portuguesa. 

 
 
 
 
 
-------------------------- 

 
 
 
 
 
-------------------------------- 

- Guião com as questões 
orientadoras da 
discussão/reflexão prevista em 
a); 
- Computador portátil e Data-
show; 
- Guião de análise de 
documentos 1; 
- Documento Estatísticas da 
Imigração do ACIME; 
- Documento População 
Estrangeira Residente em 
Portugal, por nacionalidade e 
sexo, segundo o grupo etário do 
SEF. 

(16h30) 
 
 
 
 
60’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(17h30’) 

- Caracterização da escola 
portuguesa do ponto de vista da 
diversidade linguística e cultural: 
 

a) Reflexão em conjunto acerca da 
diversidade linguística e cultural na 
escola portuguesa (15’); 
 

b) Análise dos resultados de dois 
estudos (Diversidade Linguística na 
Escola Portuguesa; inquérito PLNM) 
(25’); 
 

c) Partilha das conclusões e 
confronto dos resultados (20’). 

- Consciencializar para a 
crescente diversidade 
linguística e cultural da 
escola portuguesa; 
 
- Refletir sobre os desafios 
que esta realidade coloca à 
escola portuguesa em geral 
e ao espaço curricular das 
línguas e aos professores de 
línguas em particular. 

 
 
 
 
 
-------------------------- 

 
 
 
 
 
-------------------------------- 

- Guião com as questões 
orientadoras da 
discussão/reflexão prevista em 
a); 
- Computador portátil e Data-
show; 
- Guião de análise de 
documentos 2; 
- Documento “As Línguas e a 
Escola” (Cd Diversidade 
Linguística na Escola 
Portuguesa); 
- Inquérito PLNM; 
- Computadores com leitor de 
CD-Rom. 

(15h45’) 
 
 
 
 
 
60’ 
 
 
 
 
 
 
 
(18h30’) 
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Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de Investigação Material 
 

- Distribuição da primeira 
reflexão autobiográfica 
orientada para redigirem 
em casa e colocar na 
secção “Diário de Bordo”. 

- Refletir sobre os desafios 
que esta realidade plurilingue 
e intercultural coloca à escola 
portuguesa em geral e ao 
espaço curricular das línguas 
e aos professores de línguas 
em particular. 
 
 
- Refletir sobre as experiências 
de formação vivenciadas ao 
longo desta sessão. 

- Explicitação das 
representações dos sujeitos 
relativamente à educação 
intercultural em geral, 
nomeadamente aos papéis e 
funções do professor de línguas 
no âmbito de uma abordagem 
intercultural. 
 
- Compreender o que pensam 
os formandos acerca das 
experiências vivenciadas ao 
longo desta sessão. 

Instrumentos de recolha de 
dados: 
 

- Reflexão autobiográfica 
orientada n.º 1 (“Diário de 
Bordo” – e-Portfolio 
Profissional); 
 
Técnica de análise dos dados: 
 

- Análise de conteúdo. 

- Folhas com a 
instrução da reflexão 
autobiográfica. 

(18h30’) 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
(18h35’) 
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Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 
 

Sessão de Formação n.º 3                      11 de setembro de 2006 

Sumário:               Duração: 4h (14h30 – 18h30) 

Análise de documentos referentes às orientações político-educativas sobre a diversidade linguística e cultural. 
Aprofundamento dos conceitos-chave - competência plurilingue, competência intercultural, educação para a cidadania democrática e 

intercompreensão: apresentação de projectos educativos. 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Recolha das reflexões 
(5’); 
 
- Inventário de alguns 
desafios que se colocam à 
escola portuguesa face à 
crescente diversidade 
linguística e cultural da 
sociedade e da escola (10’) 

- Refletir sobre os desafios 
que esta realidade coloca à 
escola portuguesa em geral 
e ao espaço curricular das 
línguas e aos professores de 
línguas em particular. 

 
 
----------------------------------------- 

 
 
--------------------------------------- 

 
 
----------------------------
---------------------------- 

(14h30) 
 
 
 
 
 
(14h45) 

- Análise de documentos 
referentes às orientações 
político-educativas 
europeias e nacionais 
sobre a diversidade 
linguística e cultural: 
 

     a) Discussão e reflexão 
em conjunto relativamente 
às repercussões que esta 
realidade tem tido ao nível 
das orientações político-
educativas europeias e 
nacionais (15’) 
 

     b) Análise de 
documentos referentes às 

- Aprofundar o conhecimento 
acerca das orientações 
político-educativas e 
nacionais para o 
ensino/aprendizagem das 
línguas; 
 
- Identificar as repercussões 
das orientações político-
educativas europeias nas 
nacionais;  

- Descrever o conhecimento 
prévio dos sujeitos sobre as 
implicações das políticas 
educativas europeias e 
nacionais nos contextos 
escolares em que os sujeitos 
se movimentam e/ou 
conhecem. 

Instrumentos de recolha de 
dados: 
 

- Última questão de cada 
secção do guião de análise 
de documentos 3. 
 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
 

- Análise de conteúdo. 
 

- Guião com as 
questões 
orientadoras da 
discussão/reflexão 
prevista em a); 
- Guião de análise de 
documentos 3; 
- Recommendation 
Rec (2002)12 of the 
Committee of 
Ministers; 
- Declaração dos 
Ministros Europeus 
da Educação sobre 
Educação 
Intercultural; 

(14h45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
’ 
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orientações político-
educativas nacionais e 
europeias (grupos de 2, 
com base numa grelha de 
análise) – atividade a 
continuar na próxima 
sessão de formação (70’) 
 

     c) Recolha dos 
trabalhos para posterior 
análise e apresentação 
sintética na próxima sessão 
(5’). 

- Excerto do QECR 
(pps. 147 – 156); 
- Portfolio Europeu 
das Línguas; 
- Competências 
Essenciais para o 
Ensino Básico – 
Língua Portuguesa; 
- Competências 
Essenciais para o 
Ensino Básico – 
Línguas 
Estrangeiras. 

 
 
(16h15) 

 ---------------------------------------------------------------------------------- INTERVALO -------------------------------------------------------------------------------  
15’ 
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Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Aprofundamento dos 
conceitos-chave 
(competência plurilingue, 
competência intercultural, 
educação para a cidadania 
democrática e 
intercompreensão): 
apresentação de projetos 
educativos. 
 

     a) Contextualização da 
presença das 3 
investigadoras convidadas 
(Ana Raquel Simões, 
Leonor Santos e Teresa 
Páscoa) (5’); 
 

     b) Apresentação dos 
conceitos-chave 
“Competência Plurilingue” e 
“Cidadania” (Ana Raquel 
Simões), “Competência de 
Comunicação Intercultural” 
(Teresa Páscoa) e 
“Intercompreensão” 
(Leonor Santos) seguidas 
de espaço para discussão 
(30’ + 10’ cada = 120’) 

- Aprofundar o conhecimento 
acerca dos conceitos de 
cidadania, competência 
plurilingue, competência 
intercultural e 
intercompreensão; 
 
- Contactar com projetos 
educativos direcionados para 
o desenvolvimento destas 
competências, fornecendo-
lhes pistas para o 
desenvolvimento dos seus 
próprios projetos educativos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Computador e 
Data-Show (auditório 
do Bloco A). 

(16h30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(18h30’) 

- Distribuição da segunda 
reflexão autobiográfica 
orientada para redigirem 
em casa e colocar na 
secção “Diário de Bordo”. 

- Refletir sobre as 
experiências de formação 
vivenciadas ao longo desta 
sessão. 

- Compreender o que pensam 
os formandos acerca das 
experiências vivenciadas ao 
longo desta sessão. 

Instrumentos de recolha de 
dados: 
 

- Reflexão autobiográfica 
orientada n.º 2 (“Diário de 
Bordo” – e-Portfolio 
Profissional); 
 
Técnica de análise dos 

- Folhas com a 
instrução da reflexão 
autobiográfica. 

(18h30’) 
 
 
5’ 
 
 
(18h35’) 
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dados: 
 

- Análise de conteúdo. 
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Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 
 
 
 

Sessão de Formação n.º 4                      13 de setembro de 2006 

Sumário:               Duração: 4h (14h30 – 18h30) 

Partilha das análises referentes às orientações político-educativas sobre a diversidade linguística e cultural. 
Revisão bibliográfica e definição dos seguintes conceitos-chave: competência plurilingue, competência intercultural, educação para a 

cidadania democrática e intercompreensão. 
 
 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Entrada e acomodação (10’); 
 
- Recolha das reflexões (5’). 

 
----------------------------------- 

 
------------------------------------- 

 
------------------------------- 

 
------------------------------- 

(14h30) 
 
(14h45) 

- Partilha das análises referentes às 
orientações político-educativas sobre a 
diversidade linguística e cultural (75’): 
      

     a) Leitura individual do guião de 
análise de documentos 3 parcialmente 
preenchido (15’); 
 

     b) Discussão com o par (grupos de 
2) com vista a completar a penúltima 
questão (referente às implicações) de 
todos os documentos (15’); 
  

     c) Resolução (grupos de 2) da última 
questão de um documento à escolha, 
desde que não seja o documento 
analisado na sessão anterior (15’) 
 

     d) Partilha das reflexões feitas no 
interior dos grupos de trabalho (30’) 
 

- Aprofundar o 
conhecimento acerca das 
orientações político-
educativas e nacionais 
para o ensino-
aprendizagem das 
línguas; 
 
- Identificar as implicações 
destas orientações para o 
contexto escolar em que 
se movimentam e refletir 
criticamente acerca delas. 

- Descrever o conhecimento 
prévio dos sujeitos sobre as 
implicações das políticas 
educativas europeias e 
nacionais nos contextos 
escolares em que os 
sujeitos se movimentam 
e/ou conhecem. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
 

- Questões 2 e 4 do 
guião de análise de 
documentos 3. 
 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
 

- Análise de conteúdo. 
 

- Guião de análise de 
documentos 3 
parcialmente 
preenchido. 

(14h45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(16h) 

 ---------------------------------------------------------------------------------- INTERVALO -------------------------------------------------------------------------------  
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15’ 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Articulação das orientações político-
educativas analisadas com os 
conceitos-chave a aprofundar neste 
segundo momento (Questão: segundo 
estas orientações, quais são os 
conceitos-chave do ensino-
aprendizagem de línguas?) (5’); 
 
- Aprofundamento dos conceitos-chave 
(competência plurilingue, competência 
intercultural, educação para a cidadania 
democrática e intercompreensão) 
revisão bibliográfica e definição (130’): 
 

     a) Brainstorming para cada um dos 
conceitos (registo em acetato) (30’); 
 

     b) Trabalho sobre os conceitos: 
distribuição dos conceitos pelos grupos 
(1 grupo por conceito); revisão 
bibliográfica; redação de definições a 
colocar no Bb (60’); 

- Aprofundar os seus 
conhecimentos sobre: 
* Competência Plurilingue; 
* Competência 
Intercultural; 
* Cidadania; 
* Intercompreensão. 

- Descrever as 
representações dos sujeitos 
sobre o conceito de CCI. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
 

- Acetatos com o 
resultado do 
brainstorming 
relacionado com cada 
um dos conceitos. 
 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
 

- Análise de conteúdo. 
 

- Acetatos; 
 
- Canetas de acetato; 
 
- Retroprojetor; 
 
- Pacote de textos de 
apoio para cada 
conceito

1
. 

 
 

(16h15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 - ANDRADE, A. I. et al (2003).  “Análise e Construção da Competência Plurilingue – alguns percursos didácticos”. In A. Neto et al (org.), Didáctica e Metodologias de Educação, 

Percursos e Desafios, Universidade de Évora, Departamento de Pedagogia e Educação, pp. 489 – 506;  

- BYRAM, M. (2000). “Intercultural Competence”. In Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning, London: Routledge, pp. 297 – 298;  

- CONSEIL DE L’EUROPE (2003). Textes adoptés sur l’Éducation à la Citoyenneté Démocratique et aux Droits de l’Homme (version révisée), Strasbourg : Éditions du Conseil de 

l’Europe, pp. 18 – 23;  

- CONSELHO DA EUROPA (2001). Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, Porto: Asa Editores, pp. 187 – 190 ;  

- CUQ, J. P. (2003). “Intercompréhension“. In Dictionnaire de Didactique du Français Langue Étrangère et Seconde, Paris : Clé International, pp. 136 ;  
- CUQ, J. P. (2003). “Interculturel“. In Dictionnaire de Didactique du Français Langue Étrangère et Seconde, Paris : Clé International, pp. 136 – 138 ;  

- CUQ, J. P. (2003). “Plurilinguisme“. In Dictionnaire de Didactique du Français Langue Étrangère et Seconde, Paris : Clé International, pp. 195 – 196 ;  

- MELO, S. (2006). Emergência e Negociação de Imagens das Línguas em Encontros Interculturais Plurilingues em Chat (tese de doutoramento), Aveiro: Universidade de Aveiro, 

pp. 271 – 274;  

- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (s/d). Educação para a Cidadania Democrática. http://www.dgidc.min-

edu.pt/serprof/acurric/mc_es/cidadania.(9).pdf#search=%22Cidadania%20Democr%C3%A1tica%22;  

- http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/What_is_EDC/GlossaryKeyTerms_en.asp;  

- http://www.fag.hiof.no/~bu/ilte/portugal.html. 

http://www.dgidc.min-edu.pt/serprof/acurric/mc_es/cidadania.(9).pdf#search=%22Cidadania%20Democr%C3%A1tica%22
http://www.dgidc.min-edu.pt/serprof/acurric/mc_es/cidadania.(9).pdf#search=%22Cidadania%20Democr%C3%A1tica%22
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/What_is_EDC/GlossaryKeyTerms_en.asp
http://www.fag.hiof.no/~bu/ilte/portugal.html
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     c) Partilha das definições a que cada 
grupo chegou (10’ cada grupo = 40’) 

 
(18h30’) 
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Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 
 
 
 

Sessão de Formação n.º 5                      3 de outubro de 2006 

Sumário:               Duração: 2h (17h30 – 19h30) 

Reflexão acerca da competência educativa do professor de línguas.  
Construção do perfil do professor de línguas. 

 
 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

 
- Entrada e acomodação (10’). 

 
----------------------------------- 

 
------------------------------------- 

 
------------------------------- 

 
------------------------------- 

(17h30) 
 

(17h40) 
- Brainstorming “Quais as competências 
do professor de línguas?” (registo das 
ideias dos formandos em acetato) (15’); 
 
- Análise das respostas dos formandos 
à pergunta do “Meu Perfil Profissional” 
do Portfolio “O melhor professor de 
línguas que tive a oportunidade de 
conhecer era…” (divididos em grupos 
de 2, cada grupo analisa uma folha com 
3 respostas) com o intuito de identificar 
as dimensões que terão dado a esses 
professores o estatuto de melhores 
(20’); 
 
- Partilha das conclusões e discussão 
(10’); 
 
- Apresentação do Power-Point 
“Professor de Línguas: novas 
competências, novos papéis” (15’); 
 

- Refletir sobre o perfil do 
professor de línguas, 
consciencializando-se 
para a complexidade dos 
seus papéis. 

- Identificar as 
representações dos 
formandos acerca do perfil 
do professor de línguas; 
 
- Compreender quais as 
dimensões do perfil do 
professor de línguas que os 
formandos mais valorizam. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
 

- Resultado do 
Brainstorming; 
 
- Cartas de 
recomendação. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
 

- Análise de conteúdo 
 

- Acetatos; 
 
- Canetas de acetato; 
 
- Retroprojector; 
 
- Ficha de Trabalho “O 
melhor professor de 
línguas que tive a 
oportunidade de 
conhecer era…”; 
 
- Power-Point 
“Professor de Línguas: 
novas competências, 
novos papéis”; 
 
- Computador portátil; 
 
- Data-show portátil; 
 
- Notícia do Jornal 

(17h40) 
 
 
 
(17h55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(18h15) 
 
(18h25) 
 
 
 
(18h40) 
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- Redação, em grupos de 2, de uma 
carta de recomendação para propor um 
colega de línguas para o prémio de 
mérito anunciado recentemente pelo 
primeiro-ministro, identificando quais as 
dimensões que fazem com que esse 
seja um forte candidato ao prémio. Esta 
carta de recomendação deverá ser 
guardada na secção “Meu Dossier” do 
Portfolio Profissional. (20’). 

Digital – “Alteração ao 
Estatuto da Carreira 
Docente” (só para mim, 
para introduzir a 
actividade da redação 
da carta); 
 
- Computadores 
ligados à Internet (1 
por cada grupo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(19h) 

- Actualização da secção “O Meu Perfil” 
do Portfolio Profissional (30’). 

- Repensar as respostas 
dadas a algumas das 
perguntas da secção “O 
Meu Perfil”, 
fundamentando eventuais 
alterações de conteúdo. 

- Compreender a forma 
como os sujeitos estão a 
vivenciar o processo de 
formação. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
 

- Secção “O Meu Perfil” 
do Portfolio 
Profissional; 
 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
 

- Análise de conteúdo. 

- Computadores 
ligados à Internet (1 
por pessoa). 
 
 

(19h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(19h30’) 
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Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 
 
 

Sessão de Formação n.º 6                      17 de outubro de 2006 

Sumário:               Duração: 1h (17h30 – 18h30) 

Caraterização da diversidade linguística e cultural no contexto de trabalho dos formandos – construção do e-Jornal:  

Definição dos grupos e temas / rubricas e planificação do trabalho de grupo. 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

 
- Entrada e acomodação (10’). 

 
----------------------------------- 

 
------------------------------------- 

 
------------------------------- 

 
------------------------------- 

(17h30) 
 

(17h40) 

- Explicitação da etapa do Curso que 
agora se inicia: Construção do e-Journal 
(10’); 
 
- Definição dos grupos de trabalho – o 
preferível é a formação de grupos de 
2/3 (5’); 
 
- Escolha / Negociação das temáticas / 
rubricas do e-Journal (10’); 
 
- Seleção das metodologias a utilizar e 
planificação do trabalho (25’). 

- Promover o trabalho em 
equipa; 
 
- Envolver os formandos 
em atividades de 
investigação. 

 
 
 
 
 
 
------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
------------------------------- 

- Guião da construção 
do e-Jornal; 
 
- Material de apoio 
(exemplares de 
instrumentos de 
caraterização ou de 
análise). 
 

(17h40) 
 
(17h50) 
 
 
 
(17h55) 
 
 
(18h05) 
 
 
(18h30) 

- Atualização da secção “O Meu Perfil” 
do Portfolio Profissional (60’) 

↓ 
Tarefa de caráter voluntário 

- Repensar as respostas 
dadas a algumas das 
perguntas da secção “O 
Meu Perfil”, 
fundamentando eventuais 
alterações de conteúdo. 

- Compreender a forma 
como os sujeitos estão a 
vivenciar o processo de 
formação. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
 

- Secção “O Meu Perfil”  
do Portfolio 
Profissional. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
 

- Análise de conteúdo 

- Computadores 
ligados à Internet (1 
por pessoa). 

(18h30) 
 
 
 
 
 
 
 
(19h30) 
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Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 
 
 
 

Sessão de Formação n.º 7                      31 de outubro de 2006 

 

Sumário:               Duração: 2h (17h30 – 19h30) 

Caraterização da diversidade linguística e cultural no contexto de trabalho dos formandos – construção do e-Jornal:  

Construção dos instrumentos de caraterização ou de análise. 
 
 
 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

 
- Entrada e acomodação (10’). 

 
----------------------------------- 

 
------------------------------------- 

 
------------------------------- 

 
------------------------------- 

(17h30) 
 

(17h40) 

- Explicitação da tarefa; 
 
- Construção dos instrumentos de 
caraterização ou de análise (os 
formandos organizam-se por grupos 
consoante as temáticas escolhidas). 

- Promover o trabalho em 
equipa; 
 
- Envolver os formandos 
em atividades de 
investigação, 
nomeadamente na 
construção de 
instrumentos de 
caraterização ou de 
análise. 

 
 
 
 
 
------------------------------------- 

 
 
 
 
 
------------------------------- 

- Guião da construção 
do e-Jornal; 
 
- Material de apoio 
(exemplares de 
instrumentos de 
caraterização ou de 
análise). 
 

(17h40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(19h30) 
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Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 
 
 
 

Sessão de Formação n.º 8                      21 de novembro de 2006 

 

Sumário:               Duração: 2h (17h30 – 19h30) 

Caraterização da diversidade linguística e cultural no contexto de trabalho dos formandos – construção do e-Jornal:  

Análise dos dados recolhidos / documentos; 
Preparação da apresentação. 

 
 
 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

 
- Entrada e acomodação (10’). 

 
----------------------------------- 

 
------------------------------------- 

 
------------------------------- 

 
------------------------------- 

(17h30) 
 

(17h40) 

- Explicitação das tarefas; 
 
- Análise dos dados recolhidos / 
documentos; 
 
- Preparação da apresentação. 

- Promover o trabalho em 
equipa; 
 
- Envolver os formandos 
em atividades de 
investigação, 
nomeadamente na análise 
de dados e/ou 
documentos. 

 
 
 
 
------------------------------------- 

 
 
 
 
------------------------------- 

- Guião da construção 
do e-Jornal; 
 
- Computadores. 
 

(17h40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1930) 
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Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 
 
 
 

Sessão de Formação n.º 9                      28 de novembro de 2006 

 

Sumário:               Duração: 2h (17h30 – 19h30) 

Caraterização da diversidade linguística e cultural no contexto de trabalho dos formandos – apresentação das rubricas do e-Jornal. 

Avaliação do curso de formação. 
 
 
 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

 
- Entrada e acomodação (10’). 

 
----------------------------------- 

 
------------------------------------- 

 
------------------------------- 

 
------------------------------- 

(17h30) 
 

(17h40) 
- Apresentação das rubricas do e-
Jornal (10 minutos para cada grupo + 5 
de discussão = 75’). 

- Promover o trabalho em 
equipa; 
 
- Envolver os formandos 
em atividades de 
investigação, 
nomeadamente na análise 
de dados e/ou 
documentos. 

 
 
 
------------------------------------- 

 
 
 
-------------------------------- 

- Computador portátil; 
 
- Videoprojetor portátil; 
 
- Retroprojetor. 
 
 

(17h40) 
 
 
 
 
 
 
 
(18h55) 

Balanço do curso de formação:  
- Preenchimento de uma “Ficha de 
Avaliação da Ação de Formação” (30’); 
 
 
- Balanço final da ação de formação 
(5’). 

- Levar os formandos a 
refletirem sobre a 
pertinência e organização 
da ação e eventuais 
potencialidades e 
constrangimentos. 

- Conhecer as impressões 
dos sujeitos sobre a 
pertinência da temática da 
ação e a sua organização; 
 
- Compreender a forma 
como os sujeitos 
vivenciaram o processo de 
investigação / formação. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
 

- Inquérito por 
questionário (Ficha de 
Avaliação da Ação). 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
 

- Análise de conteúdo 

- Computadores 
ligados à Internet (1 
por formando); 
 
- Documento de apoio 
ao Blackboard; 
 
- “Ficha de Avaliação 
da Ação de Formação” 
em formato papel. 

(18h55) 
 
 
(19h25) 
 
 
 
 
 
(19h30) 
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portuguesa do ponto de vista da diversidade linguística e cultural 

 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

   

 

Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 

 

Guião de análise de documentos n.º 1 
 

 

Analise o documento do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas 

“Estatísticas da Imigração” relativos ao ano de 2005, nomeadamente a parte I, 

“Estatísticas de Imigração de Países da OCDE”, a partir das orientações que se 

seguem: 

 

 Identifique a posição de Portugal na tabela relativa à percentagem de 

estrangeiros por total da população residente em países da OCDE. 

 

 

 

 Comente a variação do número de imigrantes verificada no caso português 

entre 1992 e 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 Interprete a variação do número de população activa estrangeira por total da 

população ativa em Portugal durante o mesmo período. 
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portuguesa do ponto de vista da diversidade linguística e cultural 

 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

   

 

Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 

 

Guião de análise de documentos n.º 1 
 

 

Analise o documento do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas 

“Estatísticas da Imigração” relativos ao ano de 2005, nomeadamente as duas 

primeiras tabelas da parte II, “Fontes Oficiais Nacionais”, a partir das orientações que 

se seguem: 

 

 Comente os números relativos à proveniência da maioria dos imigrantes 

residentes em Portugal. 

 

 

 

 

 Atente na variação percentual entre 2000 e 2004. O que se conclui? 

 

 

 

 

 

 

 

 Comente a tabela “Evolução da População Estrangeira em Portugal entre 2001 

e 2003”. 
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portuguesa do ponto de vista da diversidade linguística e cultural 

 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

   

 

Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 

 

Guião de análise de documentos n.º 1 
 

 

Analise o documento do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas 

“Estatísticas da Imigração” relativos ao ano de 2005, nomeadamente a tabela n.º 3 da 

parte II, intitulada “N.º de Imigrantes em Portugal por Distrito”, a partir das orientações 

que se seguem: 

 

 Indique, por ordem decrescente, os 10 distritos portugueses com uma maior 

densidade de imigrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Interprete esta tendência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comente a posição da região de Aveiro. 
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portuguesa do ponto de vista da diversidade linguística e cultural 

 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

   

 

Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 

 

Guião de análise de documentos n.º 1 
 

 

Analise o documento do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas 

“Estatísticas da Imigração” relativos ao ano de 2005, nomeadamente as tabelas n.º 4 e 

5 da parte II, “Fontes Oficiais Nacionais”, a partir das orientações que se seguem: 

 

 De que continente são oriundos os imigrantes que mais solicitam a autorização 

de permanência? Coincide com o continente de onde provém a maioria que 

solicita a autorização de residência? Interprete esta tendência. 

 

 

 

 

 

 

 Comente os totais da tabela n.º 4, tentando identificar as razões que estarão 

por trás desta realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 Organize os 10 países constantes na tabela n.º 5 em grupos consoante as 

razões que poderão estar na escolha de Portugal como destino de emigração, 

explicitando essas mesmas razões. 
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A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

   

 

Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 

 

Guião de análise de documentos n.º 1 
 

 

Analise o documento do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas 

“Estatísticas da Imigração” relativos ao ano de 2005, nomeadamente a tabela n.º 6 da 

parte II, intitulada “Imigrantes com Autorização de Residência (AR) por sexo (em 

2004)”, a partir das orientações que se seguem: 

 

 De que grupos de países (salientados a negrito) são originários os nossos 

imigrantes? Indique os 3 mais importantes e comente. 

 

 

 

 

 

 

 

 Quais os cinco país de onde provêm o maior número de imigrantes? Interprete 

esta tendência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comente as tendências de imigração relativamente ao género. 
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Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 

 

Guião de análise de documentos n.º 1 
 

 

Analise o documento do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas 

“Estatísticas da Imigração” relativos ao ano de 2005, nomeadamente as tabelas n.º 10 

e 11 da parte II, “Fontes Oficiais Nacionais”, a partir das orientações que se seguem: 

 

 Comente a distribuição da população estrangeira em Portugal por grupos 

socioeconómicos. 

 

 

 

 

 

 

 Qual a qualificação académica média dos imigrantes portugueses? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comente dois casos que são exceções à regra: Federação Russa e Apátridas. 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2.3.1 - Guião de análise de documentos 1: Caracterização da sociedade 

portuguesa do ponto de vista da diversidade linguística e cultural 
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Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 

 

Guião de análise de documentos n.º 1 
 

 

Analise o documento dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras “População 

estrangeira residente em Portugal por nacionalidade e género segundo o grupo etários 

relativos ao ano de 2005” a partir das orientações que se seguem: 

 

 Indique os 4 grupos etários mais significativos e comente. 

 

 

 

 

 

 

 Atente nos grupos etários relativos à idade escolar (5 aos 19 anos) e nos 

que estão em idade pré-escolar (0 – 4 anos). Que desafios nos coloca esta 

realidade enquanto professores e educadores? 
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do ponto de vista da diversidade linguística e cultural 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

 

   

 

Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 

 

Guião de análise de documentos n.º 2 
 

 

Analise o CD-Rom do Instituto de Linguística Teórica e Computacional “Diversidade 

Linguística na Escola Portuguesa” a partir das orientações que se seguem: 

 

 Leia atentamente a introdução de forma a compreender a natureza deste 

documento. 

 

 Clique em “Ver conteúdos do CD” e em “As línguas e as escolas”. De seguida, 

clique em “Resultados do Inquérito”. 

 

 Analise este documento, tentando responder às questões que se seguem: 

 

o Qual a percentagem de alunos estrangeiros nas escolas estudadas? 

 

o Comente a proveniência destes alunos, comparando-a com a tendência 

nacional (cf. quadro “Nacionalidades imigrantes não comunitários mais 

numerosas” das Estatísticas da Imigração do ACIME). 

 

 

 

 Estes alunos são provenientes dos mais variados países e têm como Língua 

Materna línguas muito diversificadas. Que desafios é que esta realidade tão 

heterogénea coloca à escola portuguesa? 
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do ponto de vista da diversidade linguística e cultural 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

 

   

 

Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 

 

 

Guião de análise de documentos n.º 2 
 

Analise o CD-Rom do Instituto de Linguística Teórica e Computacional “Diversidade 

Linguística na Escola Portuguesa” a partir das orientações que se seguem: 

 

 Leia a introdução de forma a compreender a natureza deste documento. 

 

 Clique em “Ver conteúdos do CD” e em “As línguas e as escolas”. De seguida, 

clique em “Resultados do Inquérito”. 

 

 Analise este documento, tentando responder às questões que se seguem: 

 

o Além do Português, que outras línguas se falam em casa? E com os 

amigos? 

 

o Que razões são apresentadas para o decréscimo da diversidade 

linguística quando se muda do contexto familiar para o contexto 

escolar? 

 

o Acrescentaria mais alguma razão? Se sim, qual (quais)? 

 

o A escola com maior diversidade linguística é a EB 2,3 António Sérgio. 

Quantas línguas falam os seus alunos na escola? 

 

o Quais as 4 línguas mais faladas nesta escola além do Português?  

 

o Considera que estas informações são pertinentes para os professores? 

Porquê? 
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A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

 

   

 

Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 

Guião de análise de documentos n.º 2 
 

Analise o documento do Ministério da Educação “Português Língua Não Materna”, 

nomeadamente as informações constantes das páginas 10 à 13, a partir das 

orientações que se seguem: 

 

 Em que Direção Regional da Educação existe uma maior concentração de 

alunos que têm o Português como Língua Não Materna? Justifique esta 

tendência e confronte-a com os dados globais nacionais (cf. quadro “N.º de 

Imigrantes em Portugal por Distrito” das Estatísticas da Imigração do 

ACIME). 

 

 

 Como interpreta o mapa da página 13? 

 

 

 

 

 Compare os 10 primeiros lugares do quadro 11 com o quadro do ACIME 

relativo à população imigrante em Portugal por distrito. O que conclui? 

 

 

 

 

 Comente a posição do distrito de Aveiro. 

 

 

 

 Atente no quadro 12, nomeadamente nos concelhos do distrito de Aveiro aí 

constantes. Comente a situação do concelho de Águeda. 
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do ponto de vista da diversidade linguística e cultural 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

 

   

 

Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 

 

Guião de análise de documentos n.º 2 
 

Analise o documento do Ministério da Educação “Português Língua Não Materna”, 

nomeadamente as informações constantes das páginas 26 à 31, a partir das 

orientações que se seguem: 

 

 Comente os gráficos 19 e 20. 
 
 
 
 
 
 
 

 Qual a origem destes alunos? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comente o gráfico 27, tentando identificar as razões que poderão estar na 

origem das alterações ao nível dos fluxos migratórios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quais as 3 línguas mais faladas por estes alunos em casa? Porquê? 



Anexo 2.3.3 - Guião de análise de documentos 3: Análise de Orientações Político-         

-Educativas europeias e nacionais relativas ao ensino/aprendizagem de línguas 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

 

   

 

Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 

 

 

Guião de análise de documentos n.º 3 
 

Recommandation Rec (2002) 12 du Comité des Ministres aux États 
membres relative à l’éducation à la citoyenneté démocratique 

 
 

1. Complete o quadro que se segue de modo a obter uma síntese do documento 
que analisou: 

 

 
Razões evocadas 
para justificar o 
papel crucial que a 
ECD desempenha 
na educação dos 
cidadãos europeus 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Recomendações 
feitas aos governos 
dos Estados 
membros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Competências-
chave que a ECD 
deve desenvolver 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selecione 3 dos 
métodos 
recomendados na 
abordagem escolar 
da ECD que 
considere mais 
pertinente e 
justifique. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2.3.3 - Guião de análise de documentos 3: Análise de Orientações Político-         
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A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

 

 
2. Identifique implicações concretas das ideias-chave deste documento: 

 Nas orientações político-educativas; 

 Nos contextos escolares em que atua e / ou que conhece.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos do Grupo: _______________________ & _______________________ 
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Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 

 

 

Guião de análise de documentos n.º 3 
 
 

Declaração dos Ministros Europeus da Educação sobre a  
Educação Intercultural 

 
 

1. Leia a declaração e complete o quadro que se segue, selecionando 3 razões 
justificativas que lhe pareçam particularmente relevantes nomeadamente para 
Portugal. Justifique as suas opções. 

 

 
 
 
 
 
 
Razões justificativas 
desta declaração 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
2. Atente no ponto 11. De entre os vários pedidos que são feitos ao Conselho da 

Europa, seleccione os 3 que considere de maior urgência. Justifique. 
 

Pedidos Justificação  
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3. Comente o papel dos professores e das disciplinas de línguas subjacente à 
declaração. 

 

 
 
 
Papel do professor 
 
 
 

 

 
 
Papel das disciplinas 
de línguas 
 
 
 

 

 
 

4. Identifique implicações concretas das ideias-chave deste documento: 

 Nas orientações político-educativas; 

 Nos contextos escolares em que atua e / ou que conhece.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Elementos do Grupo: _______________________ & _______________________ 
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Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 

 

 

Guião de análise de documentos n.º 3 
 

Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas 
“As competências do utilizador / aprendente” (pp. 147 – 156) 

 
 

1. Além das competências comunicativas em línguas, o QECR define outro tipo 
de competências para o aprendente de línguas. Complete o quadro que se 
segue de modo a obter uma síntese das competências gerais: 

 

Competências 
Gerais 

Descrição 
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A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

 

2. Identifique implicações concretas das ideias-chave deste documento: 

 Nas orientações político-educativas; 

 Nos contextos escolares em que atua e / ou que conhece.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos do Grupo: _______________________ & _______________________ 
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Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 

 

 

Guião de análise de documentos n.º 3 
 

Portfolio Europeu das Línguas 
 
 

1. Complete o quadro que se segue de modo a obter uma síntese do documento 
que analisou: 

 
 
 

 
 
O que é o Portfolio 
Europeu das 
Línguas (PEL) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Objetivos do PEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partes do PEL Conteúdo de cada uma das partes 
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2. Identifique implicações concretas das ideias-chave deste documento: 

 Nas orientações político-educativas; 

 Nos contextos escolares em que atua e / ou que conhece.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elementos do Grupo: _______________________ & _______________________ 
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Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 

 

 

Guião de análise de documentos n.º 3 
 

Competências Essenciais para o Ensino Básico – Língua Portuguesa 
 
 

1. Analise o documento, identificando indicadores da preocupação do Ministério 
da Educação português com a crescente diversidade linguística e cultural na 
sociedade e nas escolas portuguesas: 
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2. Identifique implicações concretas das ideias-chave deste documento nos 
contextos escolares em que atua e / ou que conhece.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elementos do Grupo: _______________________ & _______________________ 
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Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 

 

 

Guião de análise de documentos n.º 3 
 

Competências Essenciais para o Ensino Básico – Línguas Estrangeiras 
 
 

1. Analise o documento, identificando indicadores da preocupação do Ministério 
da Educação português com a crescente diversidade linguística e cultural na 
sociedade e nas escolas portuguesas: 
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2. Identifique implicações concretas das ideias-chave deste documento nos 
contextos escolares em que atua e / ou que conhece.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elementos do Grupo: _______________________ & _______________________ 



Professor de Línguas 

Novas competências, 

novos papéis… 

Anexo 2.3.4 – PowerPoint “Professor de 
Línguas: novos papéis, novas 
competências 

A Educação Intercultural na formação contínua de 
professores de línguas    -     Mónica Bastos 



Novas Competências (1) 

 Competência Científica 

Possuir conhecimento científico; - 

- Pensar em termos científicos; 

- Participar em actividades científicas. 



Novas Competências (2) 

 Competência Numérica 

-   Possuir competências ao nível das TIC, 
sentindo-se confiantes para as utilizar em 
contexto de sala de aula, nomeadamente 
ferramentas de comunicação on-line; 

-   Rentabilizar o uso da Internet na 

investigação linguística; 

-   Dominar programas específicos para 

as 

produzir exercícios e proceder à avaliação. 



Novas Competências (3) 

 Competência crítica 

- Apreciar a credibilidade, utilidade e 
fiabilidade de uma determinada fonte de 
informação; 

- Analisar e reconhecer o que é importante. 



Novas Competências (4) 

 Competência linguística: 

- Reconhecer as diferentes variantes e  
variedades de uma língua, e os diversos  
registos e “accents”; 

- Seguir as novas tendências em termos de  
uso da língua; 

- Adaptar suportes, autênticos ou não, para  
ensino da língua. 

o 



Novas Competências (5) 

 Competência sócio-linguística: 

-    Ter consciência de que a língua é um fenómeno 
social e utilizá-la adequadamente: 

-  Reconhecendo marcadores de relações 
sociais; 

-  Sabendo como ser educado; 

-  Compreendendo expressões idiomáticas; 

-  Reconhecendo os vários registos, dialectos e 
“accents” e transmitir esse conhecimento aos 
alunos; 

-  (…). 



Novas Competências (6) 

  Competência (inter)cultural 

- Ter capacidade de interacção e cooperação com o 
Outro, imaginando o que é estar na sua posição; 

Demonstrar interesse na cultura do Outro, 
reconhecendo a relatividade da sua própria cultura; 

Ter sensibilidade para identificar diferenças  
culturais e adaptar o seu comportamento,  
demonstrando respeito pelo Outro; 

Identificar e observar as mudanças que se dão na(s)  
sociedade(s) da língua-alvo e as implicações que  
elas podem ter no ensino da língua; 

- 

- 

- 



Novas Competências (6) 

  Competência (inter)cultural 

- Estimular nos seus alunos habilidades para, 
do conhecimento da sua cultura, descobrir 
especificidades das outras culturas; 

Favorecer o contacto dos seus alunos com 

a partir 
as 

outros - 
valores e com outras formas de estar na vida; 

Ajudar os seus alunos a desmistificarem os seus 

estereótipos; 

Contribuir para o desenvolvimento da personalidade, 
da abertura e da integração social dos seus alunos. 

- 

- 



Novos Papéis (1) 

  Facilitador / Guia 

Informado sobre todos os recursos disponíveis - 
susceptíveis de melhorar as competências dos 
alunos; 

Flexível e capaz de responder às necessidades 
alunos; 

dos - 

- Colaborador do aluno, trabalhando com ele e 
levando-o a formular hipóteses, a analisar pontos 
de vista. 



Novos Papéis (2) 

  Mediador / Actor social 

-    Não é um papel novo, no entanto, actualmente este 
papel tem sido projectado para o primeiro plano; 

-  O acesso à cultura da língua-alvo e, por vezes, o 
confronto com ela exigem estratégias e abordagens 
novas, as quais o professor deve desenvolver e 
praticar no sentido de transmitir valores como o 
respeito pelo Outro, a valorização do pluralismo e 
da democracia aos seus alunos. 



Novos Papéis (3) 

  Investigador 

- A prática reflexiva e a investigação-acção estão a 
tornar-se partes integrantes da vida quotidiana dos 
professores; 

O professor-investigador deve ser capaz de se 
adaptar continuamente às exigências diversas que 
lhe são colocadas no exercício da sua profissão. 

- 



Novos Papéis (4) 

  Organizador de cenários pedagógicos 
(complexos) 

- Pesquisador e avaliador de tarefas e suportes 
susceptíveis de auxiliar o aluno; 

- Flexibilidade de papéis dada a complexidade de 
ambientes propícios à aprendizagem (instigador, 
repartidor, guia, apresentador, avaliador…). 



Novos Papéis (5) 

  Colaborador (com outros colegas) 

-    Partilha de responsabilidades entre o corpo 
docente; 

-    Colaboração com os colegas de todas as línguas, 
integrando equipas de trabalho. 



Novos Papéis (6) 

  Gestor (currículo, tecnologias, alunos) 

- Os professores devem desenvolver competências em 
gestão suficientemente sólidas para garantir um 
bom equilíbrio entre os diferentes elementos que 
compõem os novos ambientes de aprendizagem. 

Metáfora: professor = maestro de uma orquestra; 

alunos = intérpretes / músicos. 

- 



Novos Papéis (7) 

  Avaliador e auto-avaliador 

-  Selecção de suportes, métodos e 
avaliação diversificados; 

instrumentos de 

-    Avaliação = processo e não produto; 

-    A auto-avaliação implica uma análise crítica em 
relação aos programas de formação de professores 
e uma reflexão sobre as implicações do 
desenvolvimento pessoal e profissional nos 
progressos do aprendente e do corpo docente. 



Bibliografia 
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Curso de Formação 
 

Professor de Línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural 
 

 

 

 

Guião da construção do e-Jornal 
  

 Com este e-Jornal pretendemos proceder à: 

- Caraterização dos nossos contextos profissionais do ponto de vista da 

diversidade linguística e cultural; 

- Descrição da forma como as nossas escolas estão a lidar com os desafios 

colocados pela sociedade cada vez mais plurilingues e multiculturais e pelas 

orientações políticas educativas nacionais e europeias. 

 

Propostas de rubricas/temas e subtemas: 

 

 A diversidade na minha escola… 

o Caraterização linguística e cultural dos alunos; 

o Caraterização linguística e cultural dos professores; 

o Caraterização linguística e cultural dos funcionários. 

 

 As vozes da minha escola… 

o O que diz o Conselho Executivo sobre esta temática? 

o O que dizem os professores? 

o E os funcionários? 

o E os alunos? 

o E os encarregados de educação? 

 

 Os alunos de PLNM da minha escola… 

o Caracterização da situação (conceções e práticas) 

 

 A gestão curricular da minha escola… presença da temática 

o Análise do projeto educativo da escola; 

o Análise de projetos curriculares de turmas diversas linguística e 

culturalmente; 

o Análise de planificações anuais de disciplinas de línguas; 

o Análise dos manuais adotados. 
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 As práticas de sala de aula da minha escola…  

(não obrigatoriamente de línguas) 

o Análise de planificações (Qual o espaço concedido às questões ligadas 

com a diversidade linguística e cultural? Como é que esta temática é 

abordada?) 

 

 

Organização do trabalho: 

 

 17 out. (1h) – Definição dos grupos; 

- Definição das rubricas; 

- Planificação do trabalho. 

 

 31 out. (2h) - Construção dos instrumentos de caraterização / análise. 

 

Aplicação dos instrumentos de caraterização 

Recolha dos instrumentos de análise 

 

 21 nov. (2h) - Análise dos dados recolhidos / documentos; 

- Preparação da apresentação. 

 

 28 nov. (2h) - Apresentação *. 

 

 

 

 

* Apresentação: 

 

Tempo de apresentação: 10 minutos. 

 

A apresentação deve ser feita preferencialmente em PowerPoint. 

No caso de se optar por outro tipo de apresentação, deve ser preparado um 

documento em formato eletrónico, de forma a ser possível a sua publicação on-line 

através do Blackboard. 
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IMBRICAÇÃO DOS PLANOS INVESTIGATIVO E FORMATIVO 
 

 

Professor de línguas: promotor da escola plurilingue e intercultural  

 

 

 Modalidade de formação: Curso de formação 

 Período: de setembro a dezembro de 2006. 

 N.º de horas: 25h (presenciais) 

 

PLANO DE FORMAÇÃO PLANO DE INVESTIGAÇÃO 

Objetivos de formação Momentos Objetivos de investigação Metodologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Discutir com as fomandas a 
diversidade linguística e cultural 
característica da escola portuguesa e as 
orientações político-educativas 
europeias e nacionais para o ensino-
aprendizagem das línguas; 
 

 
 
 
I – As políticas educativas portuguesas e 
europeias face à diversidade linguística e 
cultural (8 horas): 
 

- Caraterização da escola portuguesa do ponto 
de vista da diversidade linguística e cultural 
(análise dos resultados de algumas 
investigações feitas em Portugal, 
nomeadamente o inquérito do Departamento 
da Educação Básica, de finais de Janeiro de 
2006); 
 

- Análise de documentos referentes às 
orientações político-educativas portuguesas e 
europeias sobre a diversidade linguística e 
cultural; 
 

- Reflexão acerca do papel da escola e do 
professor perante uma realidade plurilingue e 
intercultural nas suas salas de aula. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Conhecer as representações dos 
sujeitos acerca: 
 
     * da realidade da escola 
portuguesa no que se refere à 
diversidade linguístico-cultural dos 
seus alunos; 
 
     * do tratamento desta realidade 
nas orientações político-educativas 
portuguesas e europeias; 
 
     * das implicações que esta 
realidade deve ter ao nível da gestão 
curricular da escola; 
 
     * das implicações que esta 
realidade dever ter nas suas práticas 
curriculares. 

 

 

 

 

Instrumentos de recolha de dados: 
 
- Secção “O Meu Dossier” do 
Portefólio Profissional; 
 

- Reflexões autobiográficas – 
Secção “O Meu Diário de Bordo” do 
Portefólio Profissional; 
 
- Diário do Investigador. 
 
 
 
Técnica de análise dos dados: 
 
- Análise de conteúdo. 
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PLANO DE FORMAÇÃO PLANO DE INVESTIGAÇÃO 

Objetivos de formação Momentos Objetivos de investigação Metodologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Reflectir sobre o Perfil do Professor 
Europeu, aprofundando conceitos-
chave como: 
     * Competências do professor 
europeu; 
     * Competência plurilingue; 
     * Competência de comunicação 
intercultural; 
     * Intercompreensão. 
 
 
 
 
 
- Reflectir sobre as potencialidades de 
um ensino de línguas direccionado 
para o desenvolvimento das 
competências plurilingue, intercultural 
e de intercompreensão assente numa 
perspetiva didática da diversidade. 
 
 

 
II – O professor europeu face aos desafios das 
políticas educativas (10 horas): 
 
 

- Diagnóstico das representações dos formandos 
sobre: 
     * o perfil do professor de línguas (as 
dimensões da competência educativa); 
     * as noções de didática da diversidade 
(intercompreensão, competência plurilingue, 
competência de comunicação intercultural) e da 
pertinência destas noções nas aulas de línguas 
estrangeiras.  

 
 

- Análise das dimensões da competência 
educativa do professor europeu (Schratz, 2005); 

 
 

- Análise de textos teóricos (cf. bibliografia) 
sobre a didática da diversidade, a 
intercompreensão, a competência plurilingue e a 
competência de comunicação intercultural; 

 
 

- Observação de histórias e/ou episódios de 
encontros interculturais de modo a refletir sobre: 

* as causas do sucesso / insucesso da 
comunicação; 

* as estratégias de remediação dos 
obstáculos; 

* o perfil do comunicador intercultural 
competente; 

* a pertinência da competência de 
comunicação intercultural como uma das 
finalidades do ensino-aprendizagem de línguas. 

 
 

- Discussão acerca das conclusões a que 
chegaram após as análises e reflexões 
efectuadas e comparação com as 
representações iniciais manifestadas pelos 
formandos. 

 
 
 
 
 
 
 
- Conhecer as representações dos 
sujeitos sobre: 
     * o perfil do professor de línguas; 
     * as potencialidades de um ensino 
de línguas baseado numa didática da 
diversidade; 
     * a competência plurilingue; 
     * a intercompreensão; 
     * a competência de comunicação 
intercultural; 
     * a pertinência de um ensino de 
línguas direcionado para o 
desenvolvimento das competências 
anteriormente referidas; 
     * o perfil do comunicador 
intercultural competente. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Instrumentos de recolha de dados: 
 
- Secção “O Meu Perfil Profissional” 
do Portefólio Profissional; 
 
- Secção “O Meu Perfil Linguístico-
comunicativo” do Portefólio 
Profissional; 
 
- Secção “O Meu Perfil Intercultural” 
do Portefólio Profissional; 
 
- Materiais produzidos pelos sujeitos 
no âmbito das atividades de 
formação – Secção “O Meu Dossiê” 
do Portefólio Profissional; 
 
- Reflexões autobiográficas – 
Secção “O Meu Diário de Bordo” do 
Portefólio Profissional; 
 
- Diário do Investigador. 
 
 
Técnica de análise dos dados: 
 
- Análise de conteúdo. 
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PLANO DE FORMAÇÃO PLANO DE INVESTIGAÇÃO 

Objetivos de formação Momentos Objetivos de investigação Metodologia 

 
 
 
 
 
 
- Analisar o contexto escolar dos 
professores, desde a apreciação dos 
documentos reguladores da escola 
(PE, PCT…) à caraterização da 
diversidade linguística dos alunos, 
passando pela observação das 
próprias práticas escolares, de forma a 
tentar compreender como é que a 
escola está a lidar com os novos 
desafios colocados pelas sociedades 
cada vez mais plurilingues e 
interculturais. 
 
 
 
 
 
 
 
- Avaliação do desenrolar do curso de 
formação. 
 

 

 
 
III – O contexto real das escolas face aos 
desafios das políticas educativas (7 horas): 
 
- Caraterização da(s) escola(s) a que pertencem 
os formandos do ponto de vista da diversidade 
linguística e cultural dos seus alunos; 
 

- Análise crítica do(s) projeto(s) educativo(s) 
da(s) escola(s) e outros documentos de gestão 
curricular de forma a averiguar qual a presença e 
o estatuto da diversidade linguística e cultural 
dos seus alunos; 
 

- Análise de práticas de sala de aula 
(planificações, temas abordados, atividades e 
estratégias privilegiadas, materiais utilizados, 
etc.) no sentido de observar: 
     * se têm em conta a diversidade linguística e 
cultural dos alunos; 
     * se contribuem para atingir as finalidades 
educativas do ensino/aprendizagem das línguas. 
 
 

 
- Preenchimento de um questionário de 
avaliação da ação de formação. 
 
 

 
 
 
- Compreender como se posicionam 
os sujeitos relativamente à educação 
intercultural: 
     * que pertinência lhe conferem; 
     * como percecionam a sua 
integração em contexto escolar; 
     * que potencialidades e/ou 
constrangimentos relacionam com 
esta abordagem; 
     * que papéis devem adotar os 
professores no âmbito de uma 
abordagem intercultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Compreender a forma como os 
vivenciam o processo de 
investigação / formação, 
nomeadamente: 
    * as potencialidades e/ou 
constrangimentos que lhe 
reconhecem; 
     * as sugestões que fornecem para 
o melhorar. 
 

 
 
 
Instrumentos de recolha de dados: 
 
- Materiais produzidos pelos sujeitos 
no âmbito das atividades de 
formação – Secção “O Meu Dossiê” 
do Portefólio Profissional; 
 
- Secção “Outros Materiais 
Pertinentes” do Portefólio 
Profissional; 
 
- Reflexões autobiográficas – 
Secção “O Meu Diário de Bordo” do 
Portefólio Profissional; 
 
- Diário do Investigador; 
 
- Questionário de avaliação da ação 
de formação. 
 
 
Técnica de análise dos dados: 
 
- Análise de conteúdo. 
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PROGRAMA DA OFICINA DE FORMAÇÃO  

O Professor de Línguas Intercultural -  
do mundo virtual ao contexto escolar  

N.º CERTIF. DE ACREDITAÇÃO: CCPFC/ACC-46955/06  

 

N.º DE CRÉDITOS: 3,2 N.º DE HORAS: 40 (presenciais) + 10 (trabalho autónomo) 

 

DESTINATÁRIOS: Professores dos 1º, 2º e 3º Grupos do 2º Ciclo do Ensino Básico e dos Grupos 8ºA, 8ºB. 9º 
e Espanhol dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e Secundário 

 

RESPONSÁVEL PELA ACÇÃO: Mª Helena de Araújo e Sá 

 

FORMADORA: Mónica Bastos 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

1. Desenvolver as competências plurilingue e intercultural através da participação num trabalho colaborativo 
com equipas de outros países / línguas. 
 
2. Desenvolver a intercompreensão em línguas vizinhas. 
 
3. Desenvolver competências de literacia digital. 
 
4. Desenvolver competências profissionais: conceber, planificar e avaliar estratégias pedagógico-didácticas 
tendo em vista: 
 
 4.1. o desenvolvimento da intercompreensão em Línguas Vizinhas; 
 

 4.2. o desenvolvimento da competência plurilingue e intercultural dos alunos;  

 

 4.3. a utilização das TIC como estratégia pedagógica. 
 
5. Desenvolver competências profissionais ao nível do trabalho de projeto. 
 
6. Desenvolver competências de trabalho profissional colaborativo / em equipa: como trabalhar em conjunto as 
línguas na escola? 
 

2. TÓPICOS A DESENVOLVER 

 

2.1. Conceitos-chave: 

2.1.1. Competência plurilingue 

 2.1.2. Competência intercultural 

 2.1.3. Educação para a Cidadania Democrática 

 2.1.4. Intercompreensão 

2.2. Didática da intercompreensão (conceito e potencialidades) 

2.3. Recurso às TIC, nomeadamente às ferramentas de comunicação on-line em aulas de línguas 

2.5. Trabalho de projeto (concepção, planificação, implementação e avaliação) 

 



 3 

3. ATIVIDADES 

 

- Leitura, análise crítica e discussão de documentos vários. 
- Experimentação e análise crítica de materiais didáticos concebidos para o desenvolvimento da 
competência plurilingue e intercultural. 

 - Discussão com os pares, formadores, investigadores e outros profissionais. 
 - Mobilização de experiências / histórias de vida. 
 - Participação numa sessão completa da plataforma europeia Galanet

1
. 

 - Conceção, planificação, implementação e avaliação, em trabalho colaborativo, de um projeto de 
investigação-ação. 

 - Produção, experimentação e avaliação de materiais didáticos direcionados para o desenvolvimento da 
competência plurilingue e intercultural. 
- Realização de um Portfolio Profissional (constituído pelas seguintes secções: perfil profissional, 
linguístico-comunicativa e intercultural dos formandos; dossier com os trabalhos realizados ao longo das 
sessões de formação; Diário de Bordo – reflexões autobiográficas sobre as experiências 
proporcionadas por esta ação de formação; avaliação da ação de formação pelos formandos). 

 

4. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação da frequência da Oficina de Formação far-se-á da seguinte forma: 

 Para obter 3,2 crédito (acreditação máxima do curso), o formando deve: 
o Frequentar no mínimo 25h das 40h totais do curso; 
o Participar na sessão da plataforma Galanet; 
o Conceber, planificar, implementar e avaliar colaborativamente um projeto de ação; 
o Realizar o Portfolio Profissional. 

 Para obter 2,1 créditos (metade da acreditação do curso), o formando deve: 
o Frequentar no mínimo 25h das 40h totais do curso; 
o Participar na sessão da plataforma Galanet; 
o Conceber, planificar, implementar e avaliar colaborativamente um projeto de ação 

OU 
o Realizar o Portfolio Profissional. 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS DURANTE O CURSO 

 

- ANDRADE, A. I. & SÁ, C. M. (2003). A Intercompreensão em contextos de formação de professores de línguas: algumas 
reflexões didácticas, Cadernos Didácticos, Série Línguas, n.º3, Aveiro: Universidade de Aveiro. 
 
- ANDRADE, A. et al (2005). www.galanet.be – plataforma Internet para o desenvolvimento da intercompreensão em línguas 
românicas – manual do utilizador. http://www.galanet.eu/publication/fichiers/manuel.pdf  
 

- CONSELHO DA EUROPA (2001). Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, Porto: Asa Editores. 
 

- DOYÉ, P. (2005). L’Intercompréhension: Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe – De la 
diversité linguistique à l’éducation plurilingue, Strasbourg : Éditions du Conseil de l’Europe (também existe versão em 
inglês). 
 

- ÉLOY, J. M. (2004). “Langues Proches: que signifie de les enseigner?”. In J. M. Robert (Coord.), Accès aux Langues 
Proches et aux Langues Voisines, ÉLA – Revue de la Didactologie des Langues Cultures, n.º 136, pp. 393 – 402. 
 

- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (2001). Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, Lisboa: 

Departamento da Educação Básica. 

 

                                                
1 A plataforma europeia Galanet (www.galanet.eu) é um projeto Sócrates Lingua direcionado para o desenvolvimento da 

intercompreensão em Línguas Românicas através do desenvolvimento de um trabalho colaborativo entre as diversas 

equipas, provenientes de vários países de língua oficial românica. O resultado (Dossier de Imprensa) é, geralmente, um 

documento plurilingue e pluricultural. 

http://www.galanet.be/
http://www.galanet.eu/publication/fichiers/manuel.pdf
http://www.galanet.eu/
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6. PLANIFICAÇÃO  

 

30 de janeiro 
(2h30: das 18h às 20h30) 

- Apresentação; 
- Viagem guiada à plataforma Galanet; 
- Preenchimento da secção “O Meu Perfil” do Portfolio Profissional. 

6 de fevereiro  
(2h30: das 18h às 20h30) 

- Aprofundamento do conceito de intercompreensão: revisão bibliográfica e 
definição do conceito. 

13 de fevereiro   
(2h30: das 18h às 20h30) 

- Análise de propostas didáticas pensadas no quadro de uma didática da 
intercompreensão. 

 
27 de fevereiro 
(2h30: das 18h às 20h30) 

- Plataforma Galanet: preenchimento dos perfis individuais e da equipa, contato 
com os outros participantes, participação nos fóruns de discussão (fase 1); 
- Projetos de ação: esclarecimento sobre os tipos de projetos a implementar e 
sobre metodologias de trabalho de projeto. 

 
06 de março 
(2h30: das 18h às 20h30) 

- Plataforma Galanet: participação nos fóruns e proposta de novos fóruns de 
discussão (fase 1); 
- Realização dos módulos de formação da plataforma Galanet; 
- Projetos de ação: definição dos grupos e dos temas de trabalho.  

 
13 de março 
(2h30: das 18h às 20h30) 

- Plataforma Galanet: participação nos fóruns, campanha pelo tema favorito e 
votação (fase 1); 
- Projetos de ação: idealização, planificação e entrega de uma primeira versão às 
formandas. 

 
 

20 de março 
(2h30: das 18h às 20h30) 

- Plataforma Galanet: participação nos fóruns, proposta de subtemas e contacto 
com os outros participantes (fase 2); 
- Projetos de ação: feedback das formandas e eventual reformulação dos projetos, 
seleção / produção e preparação de materiais, preparação dos instrumentos de 
avaliação dos projetos de ação. 

 
 

10 de abril 
(2h30: das 18h às 20h30) 

- Plataforma Galanet: participação nos fóruns, proposta de subtemas, negociação 
da distribuição dos subtemas pelas equipas e contato com os outros participantes 
(fase 2); 
- Projetos de ação: partilha e discussão dos projetos, marcação das datas de 
implementação. 

 
 

17 de abril 
(2h30: das 18h às 20h30) 

- Plataforma Galanet: continuação das atividades na sessão da plataforma Galanet 
(fase 3 – participação nos fóruns, pesquisa / produção e edição de documentos 
relacionados com os temas em discussão, contato com os outros participantes e 
participação num chat previamente marcado e subordinado a uma temática 
previamente definida). 

 
 

24 de abril 
(2h30: das 18h às 20h30) 

- Plataforma Galanet: participação nos fóruns e contato com os outros 
participantes (fase 3); 
- Trabalho de intercompreensão a partir de documentos publicados nos fóruns da 
plataforma Galanet. 
- Projetos de ação: acompanhamento do desenvolvimento dos projetos. 

 

08 de maio 
(2h30: das 18h às 20h30) 

- Plataforma Galanet: redação da síntese da rubrica da responsabilidade da nossa 
equipa, seleção dos documentos a anexar ao nosso Dossier de Imprensa, 
participação nos fóruns e contato com os outros participantes (fase 4). 

15 de maio 
(2h30: das 18h às 20h30) 

- Plataforma Galanet: edição da rubrica do Dossier de Imprensa da 
responsabilidade da nossa equipa, participação no Fórum-Balanço (fase 4). 

22 de maio 
(2h30: das 18h às 20h30) 

- Projetos de ação: avaliação dos projetos e preparação da sua apresentação. 

12 de junho 
(2h30: das 18h às 20h30) 

- Projetos de ação: conclusão da preparação da apresentação dos projetos. 

19 de junho 
(2h30: das 18h às 20h30) 

- Projetos de ação: sessão pública de apresentação dos projetos e comentários. 

26 de junho 
(2h30: das 18h às 20h30) 

- Avaliação da ação de formação. 

 



Anexo 3.2.1 - Planificação da primeira sessão de formação 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

 

   

 

Oficina de Formação 
 

O Professor de Línguas Intercultural: do mundo virtual ao contexto escolar 
 

 
 

Sessão de Formação n.º 1                      30 de janeiro de 2007 

Sumário:               Duração: 2h30m (18h – 20h30) 

 Apresentação dos formandos, dos formadores e do plano de estudos. 
 Viagem guiada à plataforma Galanet. 
 Preenchimento do Portfolio Profissional. 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Apresentação dos formandos e dos 
formadores; 
- Apresentação do programa de 
formação; 
- Distribuição das fichas de inscrição. 

- Criar um clima de 
empatia no seio do grupo 
de trabalho. 

 
 
______________________ 

 
 
__________________ 

- Programa de 
formação; 
 
- Fichas de inscrição. 

 
15’ 
 
 
(18h15) 

- Viagem guiada à plataforma 
Galanet (60’). 
 
 
 

- Desenvolver 
competências ao nível das 
TIC no âmbito da 
utilização da plataforma 
Galanet 

 
 
______________________ 

 
 
__________________ 

- Fichas de inscrição na 
plataforma Galanet; 
- Guião de viagem à 
plataforma Galanet; 
- Computadores 
ligados à Internet. 

 
60’ 
 
 
(19h15) 

- Apresentação do Portfolio 
Profissional; 
 
- Reflexão individual sobre a viagem 
guiada na plataforma (a integrar na 
secção “Diário de Bordo” do Portfolio 
Profissional) (30’). 
 
- Preenchimento das secções 
“Identificação”  e “O Meu perfil” do 
Portfolio Profissional (45’). 

- Desenvolver 
competências ao nível das 
TIC no âmbito da 
utilização do Blackboard; 
 
- Refletir sobre as 
experiências de formação 
vivenciadas; 
 
- Refletir sobre a 
educação intercultural em 
geral e a CCI em 
particular. 

- Conhecer o que pensam 
os sujeitos acerca da 
plataforma, o que sentiram 
durante esta viagem e quais 
as expetativas em relação 
ao processo de 
investigação / formação; 
 
- Conhecer os sujeitos: 
* quem são; 
* de onde vêm; 
* qual o seu perfil 
linguístico-comunicativo; 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
- Reflexão individual, a 
integrar na secção 
“Diário de Bordo” do 
Portfolio Profissional; 
 
- Secção 
“Identificação” e “O 
Meu perfil” 
do Portfolio 
Profissional. 
 

 
- Computadores 
ligados à Internet (1 por 
formando); 
 
- Folha com indicações 
para a criação e 
atualização do Portfolio 
Profissional; 
 
- Portfolio Profissional 
(publicado no 
Colecionador de 

(19h15) 
 
30’ 
 
 
(19h45) 
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* qual a sua conceção da 
aprendizagem de línguas; 
* quais as suas 
representações acerca do 
que é ser professor de 
línguas; 
* quais as suas 
representações acerca do 
que é ser aluno de línguas; 
* como se descrevem 
enquanto professores de 
línguas; 
* como se descrevem 
enquanto alunos de línguas; 
* quais as suas 
representações acerca de 
comunicação intercultural, 
de competência de 
comunicação intercultural 
(O que é? Como se 
constrói?), de comunicador 
intercultural; 
* como se descrevem 
enquanto comunicadores 
interculturais. 

Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

Documentos do 
gabinete da nossa 
equipa na plataforma 
Galanet). 

45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(20h30) 

 



Anexo 3.2.2 - Planificação da segunda sessão de formação 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 
 

   

 

Oficina de Formação 
 

O Professor de Línguas Intercultural: do mundo virtual ao contexto escolar 
 

 
 

Sessão de Formação n.º 2                      6 de fevereiro de 2007 

Sumário:               Duração: 2h30m (18h – 20h30) 

 Aprofundamento dos conceitos-chave (competência plurilingue, competência intercultural, educação para a cidadania democrática e didática 
da diversidade). 
 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Apresentação de um PowerPoint 
com uma breve definição de cada um 
dos conceitos-chave (20’): 
     * Competência plurilingue; 
     * Competência intercultural; 
     * Competência de comunicação 
intercultural; 
     * Educação para a Cidadania 
Democrática. 

- Aprofundar o 
conhecimento acerca dos 
conceitos de competência 
plurilingue, competência 
intercultural, competência 
de comunicação 
intercultural e educação 
para a cidadania 
democrática 

 
 
______________________ 

 
 
__________________ 

- Computador e Data-
show; 
 
- PowerPoint. 

 
 
 
 
 
30’ 
 
 
(18h30) 

- Análise e síntese de excertos do 
texto L´Intercompréhension: Guide 
pour l’élaboration des politiques 
linguistiques éducatives en Europe – 
De la diversité linguistique à 
l’éducation plurilingue, de Peter Doyé 
(em grupos de 2) (30’); 
 

- Partilha das sínteses (em acetato) – 
documento síntese a integrar na 
secção “O Meu Dossier” do Portefólio 
Profissional (30’). 

- Aprofundar o 
conhecimento acerca dos 
conceitos de 
intercompreensão e de 
didática da diversidade. 

- Conhecer o que pensam 
os sujeitos acerca da noção 
de intercompreensão e da 
sua relação com a 
abordagem intercultural. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
- Sínteses sobre a 
intercompreensão, a 
integrar na secção “O 
Meu Dossier” do 
Portefólio Profissional; 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

- Acetatos; 
 
- Canetas de acetato; 
 
- Retroprojector; 
 
- Pacote de textos de 
apoio para cada 
conceito (retirados da 
obra de Doyé). 
 

 
 
 
50’ 
 
 
(19h20) 
 
 
30’ 
 
(19h50) 
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- Redação de uma reflexão individual 
onde se explicite o porquê do 
projecto Galanet se inscrever numa 
Didática da Diversidade.  
(a inserir na secção “Diário de Bordo” 
do Portefólio Profissional). 
 

 - Conhecer o que pensam 
os sujeitos acerca da 
plataforma Galanet e da 
própria noção de 
intercompreensão numa 
perspetiva da Didática da 
Diversidade; 
 
- Explicitar a forma como os 
sujeitos vivenciam o 
processo de formação. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
- Reflexão individual, a 
integrar na secção 
“Diário de Bordo” do 
Portefólio Profissional; 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

 
- Computadores 
ligados à Internet (1 por 
formando); 
 
- Portefólio Profissional 
(publicado no 
Colecionador de 
Documentos do 
gabinete da nossa 
equipa). 

(19h50) 
 
40’ 
 
 
(20h30) 
 
 

 



Anexo 3.2.3 - Planificação da terceira sessão de formação 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 
 

   

 

Oficina de Formação 
 

O Professor de Línguas Intercultural: do mundo virtual ao contexto escolar 
 

 
 

Sessão de Formação n.º 3                      13 de fevereiro de 2007 

Sumário:               Duração: 2h30m (18h – 20h30) 

 Análise de propostas didáticas pensadas no quadro de uma abordagem intercultural. 
 
 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Análise de propostas didáticas 
pensadas no quadro de uma 
abordagem intercultural e preparação 
de uma breve apresentação e 
avaliação crítica das mesmas: 
     * Módulos do “Espaço de 
Autoformação” (plataforma Galanet); 
     * CD-ROM Galatea; 
     * Módulos do site da União Latina. 
 
- Apresentação das propostas 
didáticas e partilha das respetivas 
análises críticas. 

- Analisar e avaliar 
criticamente propostas 
didáticas pensadas no 
quadro de uma 
abordagem intercultural. 

- Conhecer o que pensam 
os sujeitos acerca das 
possibilidades de integração 
das propostas didáticas 
analisadas no processo de 
ensino-aprendizagem de 
línguas; 
 
- Compreender como estão 
os sujeitos a vivenciar o 
processo de investigação / 
formação. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
- última questão do 
guião de análise das 
propostas didáticas; 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

- Computadores 
ligados à Internet; 
 
- CD-ROM Galatea; 
 
- Guiões de análise das 
propostas didáticas. 

 
 
 
 
90’ 
 
 
(19h30) 
 
 
 
60’ 
 
(20h30) 

 



Anexo 3.2.4 - Planificação da quarta sessão de formação 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 
 

   

 

Oficina de Formação 
 

O Professor de Línguas Intercultural: do mundo virtual ao contexto escolar 
 

 
 

Sessão de Formação n.º 4                      27 de fevereiro de 2007 

 

Sumário:               Duração: 2h30m (18h – 20h30) 

 Esclarecimento sobre o tipo de projetos de ação que os formandos deverão conceber: apresentação sobre metodologia de trabalho de 
projeto e de um modelo de projeto de ação. 
 Edição do perfil individual na plataforma Galanet e participação nos fóruns de discussão. 
 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Conclusão da apresentação das 
propostas didáticas analisadas na 
sessão anterior e partilha das 
respetivas análises críticas (30’). 

- Analisar e avaliar 
criticamente propostas 
didáticas pensadas no 
quadro de uma Didática 
da Diversidade. 

- Conhecer o que pensam 
os sujeitos acerca das 
possibilidades de integração 
das propostas didáticas 
analisadas no processo de 
ensino-aprendizagem de 
línguas; 
 
- Compreender como estão 
os sujeitos a vivenciar o 
processo de investigação / 
formação. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
- última questão do 
guião de análise das 
propostas didáticas; 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

- Computadores 
ligados à Internet; 
 
- Guiões de análise das 
propostas didáticas. 

 
30’ 
 
(18h30) 

- Apresentação sobre Metodologia de 
trabalho de projeto (por Corália 
Almeida) (30’); 
 
- Esclarecimento sobre o tipo de 
projetos de ação que os formandos 
deverão conceber, planificar, 
implementar e avaliar – apresentação 
do projecto “Uma Língua, Mil Rostos 
– a Língua Portuguesa no Mundo” 

- Aprofundar o 
conhecimento acerca da 
metodologia de trabalho 
de projeto de ação; 
 
- Contatar com projetos de 
ação, fornecendo-lhes 
pistas para o 
desenvolvimento dos seus 
próprios projetos. 

 
 
 
 
 
______________________ 

 
 
 
 
 
__________________ 

- Computador e data-
show; 
 
- PowerPoint com a 
apresentação do 
projeto “Uma Língua, 
Mil Rostos – a Língua 
Portuguesa no Mundo”; 
 
- PowerPoint com a 

(18h30) 
 
30’ 
 
(19h) 
 
 
 
30’ 
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desenvolvido por Mónica Bastos e 
Susana Sá (30’). 

apresentação da 
Corália Almeida. 

 
(19h30) 

- Início das atividades na plataforma 
Galanet – 1ª fase (60’): 
     * Preenchimento dos perfis 
individuais e do perfil da equipa (30’) 
     * Participação nos fóruns de 
discussão e eventual proposta de 
novos temas (30’). 

- Desenvolver 
competências ao nível das 
TIC, nomeadamente no 
que se refere a edição de 
documentos on-line e as 
ferramentas de 
comunicação eletrónicas. 

- Analisar a forma como os 
sujeitos se apresentam aos 
outros participantes (que 
informações valorizam?, 
como se autodefinem?); 
 
- Conhecer os seus 
interesses de discussão 
(que temas de discussão 
propõem?, o que escrevem 
nos diferentes fóruns?) 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
- Perfis individuais 
publicados na 
plataforma Galanet; 
- Interações nos fóruns 
da plataforma. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

- Computadores com 
ligação à Internet (1 por 
formando); 
 
- Guião para a edição 
do perfil individual. 

(19h30) 
 
 
 
 
60’ 
 
 
 
 
(20h30) 

 



Anexo 3.2.5 - Planificação da quinta sessão de formação 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 
 

   

 

Oficina de Formação 
 

O Professor de Línguas Intercultural: do mundo virtual ao contexto escolar 
 

 
 

Sessão de Formação n.º 5                      6 de março de 2007 

 

Sumário:               Duração: 2h30m (18h – 20h30) 

 Contato com os perfis dos outros participantes na plataforma Galanet e participação nos fóruns de discussão. 
 Análise crítica de módulos de autoformação disponíveis na plataforma. 
 Constituição dos grupos de trabalho e escolha dos temas para os projetos de ação. 

 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Continuação das actividades na 
plataforma Galanet – 1ª fase (60’): 
     * Contato com os outros 
participantes – consulta dos perfis 
com ficha de acompanhamento (30’); 
     * Participação nos fóruns de 
discussão e eventual proposta de 
novos temas (30’); 
 

- Realização de Módulos de formação 
propostos no Espaço de 
Autoformação da plataforma: 
     * em grupos de 2, os formandos 
realizam, em parte e com a ajuda de 
um guião, um módulo de formação, 
tendo como língua alvo uma LE 
desconhecida e colocando-se no 
papel de aprendente dessa língua 
(60’); 
      * Descrição do módulo de 
formação realizado e partilha da 
experiência de formação (15’). 

- Desenvolver 
competências ao nível das 
TIC, nomeadamente no 
que se refere a edição de 
documentos on-line e as 
ferramentas de 
comunicação eletrónicas. 
 
 
- Desenvolver 
competências ao nível da 
intercompreensão em LR; 
 
- Ajudar os formandos a 
compreender as barreiras 
com que os seus alunos 
se podem deparar na 
aprendizagem de uma LE 
e as estratégias a que 
podem recorrer nessas 
situações. 

- Conhecer os interesses de 
discussão dos sujeitos (que 
temas de discussão 
propõem?, o que escrevem 
nos diferentes fóruns?); 
 
- Conhecer as atitudes dos 
sujeitos relativamente ao 
desenvolvimento de 
atividades direcionadas 
para a intercompreensão 
nas suas aulas (que 
potencialidades?, que  
fragilidades?) 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
- Perfis individuais 
publicados na 
plataforma Galanet; 
- Interações nos fóruns 
da plataforma; 
- Resposta à última 
questão do Guião para 
a realização dos 
módulos de 
autoformação da 
plataforma Galanet. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

- Computadores com 
ligação à Internet (1 por 
formando); 
 
- Guião para a 
realização de módulos 
de autoformação da 
plataforma Galanet. 
 

 
60’ 
 
 
 
 
 
 
(19h) 
 
 
 
 
 
75’ 
 
 
 
 
 
(20h15) 
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- Desenvolvimento dos projetos de 
ação (15’): 
     * divisão dos formandos em grupo; 
     * escolha dos temas para o projeto 
de ação. 

- Aprofundar o 
conhecimento acerca da 
metodologia de trabalho 
de projeto de ação. 

 
 
 
 
 
______________________ 

 
 
 
 
 
__________________ 

 
 
 
 
 
___________________ 

(20h15) 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
(20h30) 

 



Anexo 3.2.6 - Planificação da sexta sessão de formação 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

 

   

 

Oficina de Formação 
 

O Professor de Línguas Intercultural: do mundo virtual ao contexto escolar 
 

 
 

Sessão de Formação n.º 6                      13 de março de 2007 

 

Sumário:               Duração: 2h30m (18h – 20h30) 

 Continuação das atividades da fase I da plataforma: participação nos fóruns de discussão, votação no tema favorito e campanha pelo 
mesmo. 
 Desenvolvimento dos projetos de ação: escolha dos temas e idealização / planificação dos mesmos.  

 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Continuação das atividades na 
plataforma Galanet – 1ª fase (45’): 
     * Participação nos fóruns de 
discussão (20’); 
     * Votação no fórum / tema favorito 
(10’); 
      * Campanha pelo fórum / tema 
favorito (15’). 
 
- Balanço, sob a forma de reflexão 
autobiográfica, da experiência de 
formação proporcionada ao longo 
desta primeira fase de trabalho 
colaborativo na plataforma (a integrar 
na secção “Diário de Bordo” do 
Portfolio Profissional.) (45’) 

- Desenvolver 
competências ao nível das 
TIC, nomeadamente no 
que se refere às 
ferramentas de 
comunicação eletrónica. 
 

- Conhecer os interesses de 
discussão dos sujeitos (que 
temas de discussão 
preferem?, como 
argumentam?, o que 
escrevem nos diferentes 
fóruns?). 
 
- Compreender a forma 
como os sujeitos viveram a 
participação nesta primeira 
fase da sessão Galanet 
(expetativas, perplexidades, 
constrangimentos, 
implicações no seu perfil 
pessoal e profissional…). 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
- Interações nos fóruns 
da plataforma; 
- Reflexão 
autobiográfica. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

- Computadores com 
ligação à Internet (1 por 
formando); 
 
- Diário de Bordo 
(Portfolio Profissional). 

 
45’ 
 
 
 
 
 
(18h45) 
 
 
 
45’ 
 
 
 
(19h30) 
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- Desenvolvimento dos projetos de 
ação (15’): 
     * escolha dos temas para o projeto 
de ação; 
     * Idealização / planificação do 
projeto de ação. 

- Desenvolver 
competências ao nível da 
estruturação de projetos 
de ação; 
 
- Desenvolver 
competências de trabalho 
colaborativo. 

- Conhecer as 
problemáticas que os 
sujeitos escolhem para os 
seus projectos de ação e a 
forma como os organizam e 
conceptualizam; 
 
- Compreender como se 
posicionam relativamente à 
educação intercultural. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
- Guiões do 
desenvolvimento dos 
projetos de ação. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

- Guião de 
desenvolvimento dos 
projetos de ação. 

(19h30) 
 
 
 
 
 
60’ 
 
 
 
 
(20h30) 

 



Anexo 3.2.7 - Planificação da sétima sessão de formação 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

 

   

 

Oficina de Formação 
 

O Professor de Línguas Intercultural: do mundo virtual ao contexto escolar 
 

 
 

Sessão de Formação n.º 7                      20 de março de 2007 

 

Sumário:               Duração: 2h30m (18h – 20h30) 

 Conclusão das atividades da fase I da plataforma: votação no tema favorito, campanha pelo mesmo e contato com os outros participantes via 
e-mail. 
 Desenvolvimento dos projetos de ação: continuação da planificação dos mesmos, preparação dos instrumentos de avaliação e seleção / 
produção dos materiais. 

 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Continuação das atividades na 
plataforma Galanet – 1ª fase (30’): 
     * Votação no fórum / tema favorito 
e campanha pelo fórum / tema 
favorito (15’); 
      * Contato com os outros 
participantes via e-mail (15’). 

- Desenvolver 
competências ao nível das 
TIC, nomeadamente no 
que se refere às 
ferramentas de 
comunicação eletrónica. 
 

 
 

 - Computadores com 
ligação à Internet (1 por 
formando). 

 
30’ 
 
 
 
 
(18h30) 

- Desenvolvimento dos projetos de 
ação (60’): 
     * Continuação da idealização / 
planificação do projeto de ação; 
     * Preparação dos instrumentos de 
avaliação dos projetos de ação; 
     * Seleção / produção e preparação 
dos materiais. 

- Desenvolver 
competências ao nível da 
estruturação e avaliação 
de projetos de ação; 
 
- Desenvolver 
competências de trabalho 
colaborativo. 

- Conhecer as 
problemáticas que os 
sujeitos escolhem para os 
seus projetos de ação, a 
forma como os organizam, 
conceptualizam e avaliam. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
- Guiões do 
desenvolvimento dos 
projetos de ação. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

- Guião de 
desenvolvimento dos 
projetos de ação. 

(19h30) 
 
 
 
 
 
60’ 
 
 
 
 
(20h30) 

 



Anexo 3.2.8 - Planificação da oitava sessão de formação 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

 

   

 

Oficina de Formação 
 

O Professor de Línguas Intercultural: do mundo virtual ao contexto escolar 
 

 
 

Sessão de Formação n.º 8                      10 de abril de 2007 

 

Sumário:               Duração: 2h30m (18h – 20h30) 

 Desenvolvimento dos projetos de ação: feedback das formandas, reformulação dos projetos de ação; preparação dos instrumentos de 
avaliação. 
 Continuação das atividades da fase 2 da plataforma Galanet: participação nos fóruns de discussão; contato com os outros participantes via e-
mail. 
 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Desenvolvimento dos projetos de 
ação (90’): 
     * Feedback das formandas; 
     * Reformulação dos projetos de 
ação; 
     * Preparação dos instrumentos 
de avaliação dos projetos de ação. 

- Desenvolver 
competências ao nível da 
estruturação e avaliação 
de projectos de acção; 
 
- Desenvolver 
competências de trabalho 
colaborativo. 

- Conhecer as 
problemáticas que os 
sujeitos escolhem para os 
seus projectos de acção, a 
forma como os organizam, 
conceptualizam e avaliam. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
- Guiões do 
desenvolvimento dos 
projectos de acção. 
 

Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

- Guião de 
desenvolvimento dos 
projectos de acção. 

(18h) 
 
 
 
60’ 
 
 
(19h) 

- Continuação das atividades na 
plataforma Galanet – 2ª fase (90’): 
     * Participação nos fóruns de 
discussão 
      * Contato com os outros 
participantes via e-mail, chat, olho. 

- Desenvolver 
competências ao nível 
das TIC, nomeadamente 
no que se refere às 
ferramentas de 
comunicação eletrónica. 

 
 
 
 
______________________ 

 
 
 
 
__________________ 

- Computadores com 
ligação à Internet (1 
por formando). 

 
90’ 
 
 
 
 
(20h30m) 

 



Anexo 3.2.9 - Planificação da nona sessão de formação 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 
 

   

 

Oficina de Formação 
 

O Professor de Línguas Intercultural: do mundo virtual ao contexto escolar 
 

 
 

Sessão de Formação n.º 9                      17 de abril de 2007 

 

Sumário:               Duração: 2h30m (18h – 20h30) 

 Desenvolvimento dos projetos de ação: partilha dos projetos de ação, discussão sobre os mesmos e eventual reformulação. 
 Início das atividades da fase 3 da plataforma Galanet: participação nos fóruns de discussão; pesquisa e publicação on-line de documentos 

relacionados com os subtemas em discussão; contato com os outros participantes via e-mail, chat ou olho. 
 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Desenvolvimento dos projetos de 
ação (60’): 
     * Partilha dos projetos de ação; 
     * Discussão sobre os mesmos e 
apresentação de sugestões para os 
melhorar; 
     * Reformulação dos projetos de 
ação tendo em conta as sugestões 
apresentadas; 
     * Marcação das datas de 
implementação. 
 
- Reflexão individual sobre o 
desenvolvimento do projeto de ação, 
sobre a experiência de trabalho 
colaborativo e sobre as expetativas 
relativamente à implementação dos 
projetos de ação (a integrar na 
secção “Diário de Bordo” do 
Portefólio Profissional.) (30’) 
 
 
 

- Desenvolver 
competências ao nível da 
estruturação de projetos 
de ação; 
 
- Desenvolver 
competências de trabalho 
colaborativo. 

- Conhecer as 
problemáticas que os 
sujeitos escolhem para os 
seus projetos de ação, a 
forma como os organizam, 
conceptualizam e avaliam; 
 
- Compreender a forma 
como os sujeitos estão a 
experienciar o processo de 
investigação / formação, 
nomeadamente no que se 
refere ao desenvolvimento 
dos projetos de ação. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
- Guiões do 
desenvolvimento dos 
projetos de ação; 
 
- Reflexões individuais 
a integrar na secção 
“Diário de Bordo” do 
Portefólio Profissional. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

- Guião de 
desenvolvimento dos 
projetos de ação; 
 
- Computadores com 
ligação à Internet (um 
por formanda). 

(18h) 
 
 
 
 
60’ 
 
 
 
 
 
 
(19h) 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
(19h30m) 
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- Continuação das atividades na 
plataforma Galanet – 3ª fase (60’): 
     * Participação nos fóruns de 
discussão; 
      * Pesquisa de documentos 
relacionados com os subtemas em 
discussão; 
      * Contacto com os outros 
participantes via e-mail, chat, olho. 
 

- Desenvolver 
competências ao nível 
das TIC, nomeadamente 
no que se refere à 
utilização de motores de 
pesquisa na Internet, à 
publicação on-line de 
documentos e às 
ferramentas de 
comunicação eletrónica. 

    
60’ 
 
 
 
 
 
 
 
(20h30m) 

 



Anexo 3.2.10 - Planificação da décima sessão de formação 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

 

   

 

Oficina de Formação 
 

O Professor de Línguas Intercultural: do mundo virtual ao contexto escolar 
 

 
 

Sessão de Formação n.º 10                      24 de abril de 2007 

 

Sumário:               Duração: 2h30m (18h – 20h30) 

 Acompanhamento do desenvolvimento dos projetos de ação. 
 Continuação das atividades da fase 3 da plataforma Galanet: participação nos fóruns de discussão; pesquisa e publicação on-line de 

documentos relacionados com os subtemas em discussão; contacto com os outros participantes via e-mail, chat ou olho. 
 Preenchimento / Atualização da secção “O Meu Perfil” do Portefólio Profissional. 
 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Desenvolvimento dos projetos de 
ação (30’): 
     * Acompanhamento dos projetos 
de ação. 
 
 
 

- Desenvolver 
competências ao nível da 
estruturação de projetos 
de ação; 
 
- Desenvolver 
competências de trabalho 
colaborativo. 

- Conhecer as 
problemáticas que os 
sujeitos escolhem para os 
seus projetos de ação, a 
forma como os organizam, 
conceptualizam e avaliam. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
- Guiões do 
desenvolvimento dos 
projetos de ação. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

- Guião de 
desenvolvimento dos 
projetos de ação. 

(18h) 
 
 
 
45’ 
 
 
 
 
(18h45m) 

- Continuação das atividades na 
plataforma Galanet – 3ª fase (60’): 
     * Escolha do subtema;  
     * Participação nos fóruns de 
discussão; 
      * Pesquisa de documentos 
relacionados com os subtemas em 
discussão; 
      * Contacto com os outros 
participantes via e-mail, chat, olho. 
 

- Desenvolver 
competências ao nível 
das TIC, nomeadamente 
no que se refere à 
utilização de motores de 
pesquisa na Internet, à 
publicação on-line de 
documentos e às 
ferramentas de 
comunicação eletrónica. 

    
60’ 
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(19h45m) 

- Preenchimento / atualização da 
secção “O Meu Perfil” do Portefólio 
Profissional. 

 - Conhecer os formandos: 
* quem são; 
* de onde vêm; 
- Conhecer os formandos: 
* qual o seu perfil 
linguístico-comunicativo; 
* qual a sua conceção da 
aprendizagem de línguas; 
* quais as suas 
representações acerca do 
que é ser professor de 
línguas; 
* quais as suas 
representações acerca do 
que é ser aluno de línguas; 
* como se descrevem 
enquanto professores de 
línguas; 
* como se descrevem 
enquanto alunos de 
línguas; 
* quais as suas 
representações acerca de 
comunicação intercultural, 
de competência de 
comunicação intercultural 
(O que é? Como se 
constrói?), de comunicador 
intercultural; 
* como se descrevem 
enquanto comunicadores 
interculturais. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
 
- Secção “O Meu 
Perfil” do Portefólio 
Profissional. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

- Computadores 
ligados à Internet (1 
por formando); 
 
- Portefólio Profissional 
(publicado no 
Colecionador de 
Documentos do 
gabinete da nossa 
equipa). 

(19h45m) 
 
 
 
 
 
 
45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(20h30m) 

 



Anexo 3.2.11 - Planificação da décima-primeira sessão de formação 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 
 

   

 

Oficina de Formação 
 

O Professor de Línguas Intercultural: do mundo virtual ao contexto escolar 
 

 
 

Sessão de Formação n.º 11                      8 de maio de 2007 

 

Sumário:               Duração: 2h30m (18h – 20h30) 

 Acompanhamento do desenvolvimento dos projetos de ação. 
 Participação num chat previamente marcado subordinado ao tema “Como pode a escola promover a diversidade?”. 
 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Desenvolvimento dos projetos de 
ação (45’): 
     * Acompanhamento dos projetos 
de ação. 
 
 
 

- Desenvolver 
competências ao nível da 
estruturação de projetos 
de ação; 
 
- Desenvolver 
competências de trabalho 
colaborativo. 

- Conhecer as 
problemáticas que os 
sujeitos escolhem para os 
seus projetos de ação, a 
forma como os organizam, 
conceptualizam e avaliam. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
- Guiões do 
desenvolvimento dos 
projetos de ação. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

- Guião de 
desenvolvimento dos 
projetos de ação. 

(18h) 
 
 
 
45’ 
 
 
 
 
(18h45m) 

 
- Reflexão individual sobre o 
desenvolvimento do projeto de ação, 
nomeadamente as dificuldades, os 
constrangimentos e as angústias 
que têm sentido. 
 
(a integrar na secção “Diário de 
Bordo” do Portefólio Profissional.)  

 
- Refletir sobre o processo 
de formação vivenciado, 
identificando dificuldades, 
constrangimentos e 
angústias e formas de os 
contornar. 

 
- Conhecer as dificuldades, 
os constrangimentos e as 
angústias que os sujeitos 
têm sentido em relação ao 
processo de formação, 
nomeadamente ao 
desenvolvimento do projeto 
de ação. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
 
- Secção “Diário de 
Bordo” do Portefólio 
Profissional. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

- Computadores 
ligados à Internet (1 
por formando); 
 
- Portefólio Profissional 
(publicado no 
Colecionador de 
Documentos do 
gabinete da nossa 
equipa). 

 
 
 
45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(19h30m) 



Anexo 3.2.11 - Planificação da décima-primeira sessão de formação 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 
 

- Participação num chat previamente 
marcado, com a presença de alguns 
professores e investigadores 
convidados subordinado à seguinte 
questão: Como pode a escola 
promover a diversidade? (Qual o 
papel dos diferentes intervenientes 
no processo de ensino-
aprendizagem, nomeadamente o do 
professor de línguas? Como pode o 
espaço curricular das línguas ser 
rentabilizado, tendo em conta as 
competências que são visadas? …) 

- Refletir sobre o papel 
que a escola e os 
professores de línguas 
devem adotar no âmbito 
de uma didática da 
diversidade e discutir as 
suas ideias com 
investigadores na área da 
didática da diversidade; 
 
- Desenvolver 
competências ao nível das 
TIC, nomeadamente no 
que se refere o chat 
enquanto ferramenta de 
comunicação eletrónica. 

- Conhecer as 
representações dos sujeitos 
no que se refere ao papel 
da escola e dos 
professores de línguas na 
promoção de uma didática 
da diversidade. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
 
- Chat. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise das 
interações. 

- Computadores 
ligados à Internet (1 
por formando). 

(19h30m) 
 
 
 
 
 
 
60’ 
 
 
 
 
 
(20h30m) 

 



Anexo 3.2.12 - Planificação da décima-segunda sessão de formação 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

 

   

 

Oficina de Formação 
 

O Professor de Línguas Intercultural: do mundo virtual ao contexto escolar 
 

 
 

Sessão de Formação n.º 12                      15 de maio de 2007 

 

Sumário:               Duração: 2h30m (18h – 20h30) 

 Acompanhamento do desenvolvimento dos projetos de ação. 
 Início das atividades da fase 4 da plataforma Galanet: preparação da nossa rubrica do Dossier de Imprensa. 
 Preenchimento / Atualização da secção “O Meu Perfil” do Portefólio Profissional. 
 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de 
Investigação 

Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Desenvolvimento dos projetos de 
ação (45’): 
     * Acompanhamento dos projetos de 
ação. 
 
 

- Desenvolver 
competências ao nível da 
estruturação de projetos de 
ação; 
 
- Desenvolver 
competências de trabalho 
colaborativo. 

- Conhecer as 
problemáticas que os 
sujeitos escolhem para os 
seus projetos de ação, a 
forma como os 
organizam, 
conceptualizam e 
avaliam. 

Instrumentos de recolha de 
dados: 
- Guiões do desenvolvimento 
dos projetos de ação. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

- Guião de 
desenvolvimento 
dos projetos de 
ação. 

(18h) 
 
 
 
45’ 
 
 
(18h45m) 

- Continuação das atividades na 
plataforma Galanet – 4ª fase (60’):  
 
Preparação da nossa rubrica do 
Dossiê de Imprensa: 
      * Redação das sínteses das 
discussões tidas sobre o tema 
“Globalização” durante as fases 3 e 4; 
     * Seleção dos elementos a colocar 
na secção “fichiers associés à la 
rubrique” (sons, vídeos, ligações a 
páginas na Internet, documentos 
Word…); 
     * Selecção das imagens a associar 

- Desenvolver 
competências ao nível da 
compreensão escrita das 
línguas românicas 
presentes nesta sessão da 
plataforma Galanet 
(Castelhano, Francês e 
Italiano); 
 
- Desenvolver a 
competência plurilingue. 

 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
------------------------------ 

- Computadores 
ligados à Internet 
(1 por formando); 
 
- Impressões das 
interações do 
Fórum 
“Globalização”. 

 
 
 
 
 
60’ 
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à nossa rubrica). (19h45m) 
 



Anexo 3.2.13 - Planificação da décima-terceira sessão de formação 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 
 

   

 

Oficina de Formação 
 

O Professor de Línguas Intercultural: do mundo virtual ao contexto escolar 
 

 
 

Sessão de Formação n.º 13                      22 de maio de 2007 

 

Sumário:               Duração: 2h30m (18h – 20h30) 

 Acompanhamento do desenvolvimento dos projetos de ação. 
 Conclusão das atividades da fase 4 da plataforma Galanet: preparação da nossa rubrica do Dossiê de Imprensa. 
 Balanço da participação na sessão “Entre Línguas e Culturas” da plataforma Galanet. 
 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Definição das datas das próximas 
sessões de formação; 
 
- Divulgação do colóquio “Da 
Investigação à Prática: interações e 
debates”, a realizar no DDTE nos dias 
15 e 16 de fevereiro de 2008; 
 
- Proposta de participação no colóquio 
com a apresentação de uma 
comunicação conjunta da Oficina de 
Formação e dos projetos de ação 
desenvolvidos pelos grupos. 

- Fomentar a participação 
ativa em eventos de caráter 
científico. 

 
 
 
 
 
------------------------------------- 

 
 
 
 
 
------------------------------ 

- Documento do Call 
for Papers do 
colóquio (em edição 
eletrónica), publicado 
no “Collecticiel” de 
“Bureau de Mon 
Equipe”; 
 
- Computadores 
ligados à Internet (1 
por formando). 

(18h) 
 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 
(18h30m) 
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- Desenvolvimento dos projetos de 
ação (45’): 
     * Acompanhamento dos projetos de 
ação; 
     * Definição das regras de 
apresentação dos projetos de ação. 
 
 
 

- Desenvolver competências 
ao nível da estruturação de 
projetos de ação; 
 
- Desenvolver competências 
de trabalho colaborativo. 

- Conhecer as 
problemáticas que os 
sujeitos escolhem para os 
seus projetos de ação, a 
forma como os organizam, 
conceptualizam e avaliam. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
- Guiões do 
desenvolvimento dos 
projetos de ação. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

- Guião de 
desenvolvimento dos 
projetos de ação. 

(18h30m) 
 
 
 
45’ 
 
 
 
(19h15m) 

- Continuação das atividades na 
plataforma Galanet – 4ª fase (60’):  
 
Continuação da redação da nossa 
rubrica do Dossiê de Imprensa: 
      * Comentários à síntese das 
discussões tidas sobre o tema 
“Globalização” durante as fases 3 e 4; 
     * Seleção dos elementos a colocar 
na secção “fichiers associés à la 
rubrique” (sons, vídeos, ligações a 
páginas na Internet, documentos 
Word…); 
     * Seleção das imagens a associar à 
nossa rubrica). 
 
Participação no Fórum-Balanço da 
participação na sessão Galanet. 
 
Contacto com os outros participantes 
via e-mail, chat, olho. 

- Desenvolver competências 
ao nível da compreensão 
escrita das línguas 
românicas presentes nesta 
sessão da plataforma 
Galanet (Castelhano, 
Francês e Italiano); 
 
- Desenvolver a competência 
plurilingue; 
 
 
 
 
 
 
- Refletir sobre o percurso de 
formação proporcionado ao 
longo da sessão Galanet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Compreender o balanço 
que os sujeitos fazem da 
participação na sessão da 
plataforma Galanet, bem 
como a forma como 
viveram esta experiência 
de formação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos de 
recolha de dados: 
- Interações no Fórum 
“Ne partez pas sans 
dire au revoir”. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise das 
interações. 

- Computadores 
ligados à Internet (1 
por formando); 
 
- Impressões das 
interações do Fórum 
“Globalização” 
durante as fases 2 e 
3; 
 
- Síntese das 
discussões tidas 
sobre o tema 
“Globalização” 
durante as fases 3 e 
4 (publicado no 
“Collecticiel” de 
“Bureau de Mon 
Equipe”). 

(19h15m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(20h) 

- Reflexão individual sobre a 
experiência de formação 
proporcionada ao longo da 
participação na sessão “Entre Línguas 
e Culturas” da plataforma Galanet. 
 
(a integrar na secção “Diário de Bordo” 
do Portefólio Profissional.) 

- Refletir sobre o percurso de 
formação proporcionado ao 
longo da sessão Galanet. 
 

- Compreender o balanço 
que os sujeitos fazem da 
participação na sessão da 
plataforma Galanet, bem 
como a forma como 
viveram esta experiência 
de formação. 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
 
- Secção “O Meu 
Perfil” do Portefólio 
Profissional. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

- Computadores 
ligados à Internet (1 
por formando); 
 
- Portefólio 
Profissional 
(publicado no 
Colecionador de 
Documentos do 
gabinete da nossa 
equipa). 

(20h) 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
 
(20h30m) 

 



Anexo 3.2.14 - Planificação da décima-quarta sessão de formação 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas     -     Mónica Bastos 

 

   

 

Oficina de Formação 
 

O Professor de Línguas Intercultural: do mundo virtual ao contexto escolar 
 

 
 

Sessão de Formação n.º 14                      28 de junho de 2007 

 

Sumário:               Duração: 4h (14h – 18h) 

Conclusão das atividades na plataforma Galanet: consulta do Dossiê de Imprensa e participação no fórum-balanço da participação na 
sessão. 

Avaliação da implementação dos projetos de ação e preparação da sua apresentação. 
 
 
 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Divulgação da organização da 
próxima sessão na plataforma 
Galanet, a começar em setembro 
próximo, direcionada para alunos do 
Ensino Básico e Secundário e 
auscultação de eventuais interesses 
em participar com a(s) sua(s) turma(s); 
 
- Esclarecimentos acerca da 
participação no Colóquio “Da 
Investigação à Prática: interações e 
debates”, com a apresentação de uma 
comunicação conjunta da Oficina de 
Formação e dos projetos de ação 
desenvolvidos pelos grupos. 

- Divulgar a próxima sessão 
na plataforma Galanet e 
fomentar a participação das 
formandas com os seus 
alunos; 
 
 
 
- Fomentar a participação 
ativa em eventos de carácter 
científico. 

 
 
 
 
 
------------------------------------- 

 
 
 
 
 
------------------------------ 

- Abstract 
submetido à 
Comissão 
organizadora do 
Colóquio “Da 
Investigação à 
Prática: interações 
e debates” 
(publicado no 
“Collecticiel” de 
“Bureau de Mon 
Equipe”); 
 
- Computadores 
ligados à Internet (1 
por formando). 

(14h) 
 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(14h30m) 
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- Conclusão das atividades na 
plataforma Galanet – 4ª fase (30’):  
 
     * Consulta do Dossiê de Imprensa 
relativo à sessão “Entre Línguas e 
Culturas”, que já se encontra 
publicado e disponível a partir da 
página de entrada da plataforma 
Galanet; 
 
     * Participação no Fórum-Balanço 
da participação na sessão Galanet. 
 

- Desenvolver competências 
ao nível da compreensão 
escrita das línguas 
românicas presentes nesta 
sessão da plataforma 
Galanet (Castelhano, 
Francês e Italiano); 
 
- Desenvolver a competência 
plurilingue. 
 
 

- Compreender o balanço 
que os sujeitos fazem da 
participação na sessão da 
plataforma Galanet. 
 
 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
- Interações no Fórum 
“Ne partez pas sans 
dire au revoir”. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise das 
interações. 
 
 

- Computadores 
ligados à Internet (1 
por formando); 
 
- Dossiê de 
Imprensa da sessão 
“Entre Línguas e 
Culturas”. 

(14h30m) 
 
 
 
30’ 
 
 
 
(15h) 

- Desenvolvimento dos projetos de 
ação: 
 
     * Avaliação dos projetos de ação 
(análise dos dados recolhidos junto 
dos alunos) (90’); 
 
     * Preparação da apresentação dos 
projetos de ação, com a ajuda do 
Guião de apresentação dos projetos 
de ação (90’). 

- Desenvolver competências 
ao nível da avaliação de 
projetos de ação; 
 
- Envolver os formandos em 
atividades de investigação, 
nomeadamente na análise 
de dados; 
 
- Desenvolver competências 
de trabalho colaborativo. 

- Compreender como é que 
os alunos avaliaram os 
projetos de ação 
desenvolvidos pelos 
formandos / sujeitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
- Respostas dos 
alunos aos 
instrumentos de 
recolha de dados 
relativos à avaliação 
dos projetos de ação 
desenvolvidos pelos 
professores. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

- Instrumentos de 
recolhas de dados 
relativos à 
avaliação dos 
projetos de ação 
preenchidos pelos 
alunos; 
 
- Guião da 
apresentação dos 
projetos de ação; 
 
- Computadores 
com o programa 
“PowerPoint”.  

(15h) 
 
 
 
 
180’ 
 
 
 
 
 
 
(18h) 
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Oficina de Formação 
 

O Professor de Línguas Intercultural: do mundo virtual ao contexto escolar 
 

 
 

Sessão de Formação n.º 15                      05 de julho de 2007 

 

Sumário:               Duração: 3h30 (14h30 – 17h30) 

Apresentação dos projetos de ação. 
Avaliação da oficina de formação. 

 

Atividades Objetivos de Formação Objetivos de Investigação Metodologia de 
Investigação 

Material 
 

- Apresentação dos projetos de 
ação; 
 
- Comentários aos projetos e 
discussão plenária. 

- Desenvolver 
competências ao nível da 
apresentação e avaliação 
de projetos de ação; 
 
- Desenvolver o espírito 
crítico relativamente a 
propostas de intervenção 
pedagógico-didática. 

- Conhecer o 
posicionamento dos 
sujeitos em relação aos 
projetos de ação que 
desenvolveram (fatores que 
valorizam, 
constrangimentos 
encontrados, pontos fortes 
e pontos fracos…). 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
- Apresentações em 
PowerPoint das 
formandas. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
- Análise de conteúdo. 

- Computador e data-
show; 
 
- Apresentações em 
PowerPoint das 
formandas. 

(14h30) 
 
 
1h30m 
 
 
 
 
(16h) 

Balanço da oficina de formação:  
- Preenchimento de uma “Ficha de 
Avaliação da Ação de Formação” 
(20’); 
 
 
- Reflexão individual sobre o 
desenvolvimento do projeto de ação 
e sobre a experiência de trabalho 
colaborativo (a integrar na secção 
“Diário de Bordo” do Portefólio 
Profissional (40’); 
 
- Última atualização da secção “O 
Meu Perfil” do Portefólio Profissional 

- Levar os formandos a 
refletirem sobre o 
processo de investigação / 
formação que vivenciaram 
ao longo da oficina de 
formação. 
 

- Compreender a forma 
como os sujeitos 
vivenciaram o processo de 
investigação / formação. 
 

Instrumentos de 
recolha de dados: 
 

- Inquérito por 
questionário (Ficha de 
Avaliação da Ação); 
- Secção “Diário de 
Bordo” do Portefólio 
Profissional. 
- Secção “O Meu 
Perfil” do Portefólio 
Profissional. 
 
Técnica de análise dos 
dados: 
 

- Ficha de Avaliação 
da Ação de Formação; 
 
- Computador ligado à 
Internet (1 por 
formando); 
 
- Portefólio Profissional 
(publicado no 
Colecionador de 
Documentos do 
gabinete da nossa 
equipa). 

(16h) 
 
20’ 
 
(16h20m) 
 
 
40’ 
 
 
(17h) 
 
 
30’ 
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(30’) - Análise de conteúdo. (17h30m) 
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Oficina de Formação 

 

O Professor de Línguas Intercultural: 
do mundo virtual ao contexto escolar 

 

 

Guião de viagem à plataforma Galanet 
 
 

1. Entre na sessão “L’Art du Dialogue” da plataforma: 

a) Vá ao site da plataforma Galanet (www.galanet.eu) e clique em “Sessions Terminées”. 

b) Clique sobre “L'art du dialogue (fev-mai 2006)”. 

c) Abrir-se-á uma janela a pedir a sua identificação. Clique em:   Visiteur 

 

2. Surge a plataforma Galanet: 

 

 
 
 
 
 
    Gabinetes de trabalho e Salas de Reuniões 
 
                Ferramenta para 
                   mudar a língua 
 
 
 
            Placard 
 
                    Bar 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guião Cronológico   Fóruns de Discussão  Quem é quem?    Chats 
 
  Espaço de Autoformação  Sala dos Recursos 
 
 
3. As legendas da plataforma aparecem em Francês. Para mudar de língua, clique sobre o FR 

(canto superior direito do ecrã) e escolha uma das línguas à disposição: Espanhol, Italiano ou 
Português. 
 

http://www.galanet.eu/
javascript:%20PopupCenter('info_sess_term.php?idForm=13',640,480,'menubar=no,scrollbars=yes,status=no,resizable=yes','login')
javascript:%20Redirection();
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4. Esta sessão está terminada. Se atentar no “Guião Cronológico”, verificará que este marca a 

fase 4 (última fase do trabalho colaborativo). Para descobrir as tarefas de cada fase, clique sobre 
os botões referentes a cada fase. 
5. Vamos conhecer as equipas que participaram nesta sessão. Para isso, faço o seguinte: 

a) Clique sobre a zona “Quem é Quem?” (aparecerá uma janela com o nomes das diversas 
equipas); 

b) Clique sobre o perfil ( ) de uma equipa representante de cada uma das línguas e 
depois sobre o dos seus membros para aceder ao seu perfil pessoal. 

c) Analise alguns perfis, preenchendo o quadro abaixo: 
 

 
Tipo de 
informações  

 
 
 
 
 

 
Línguas utilizadas 

 
 
 

 
Documentos em 
anexo 

 
 
 
 

 

 
6. Agora, vamos descobrir que temas discutiram ao longo da sessão: 

 a) Clique sobre os “Fóruns de Discussão”; 

 b) Vamos consultar os fóruns de discussão da Fase 1 (clique sobre Quebrar o gelo / 

escolha de um tema - lado esquerdo da janela).  
 c) Analise as tendências dos participantes, listando os 5 fóruns com mais participação: 
 

Fóruns de Discussão N.º de 
intervenções 

Línguas presentes 

1º  
 

  

2º  
 

  

3º  
 

  

4º  
 

  

5º  
 

  

 

 d) O tema escolhido pela maioria dos Galanetianos foi: Arte, sport, gestualità per un 

dialogo multiculturale. Clique em Turbilhão de ideias para descobrir os subtemas que as 

equipas encontraram. Faça uma análise dos fóruns de discussão desta segunda fase a partir dos 
seus títulos: 
 

 

N.º de fóruns em… 
 

Dimensões da Comunicação Intercultural 

 
Espanhol 

 
Francês 

 
Italiano 

 
Português 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

javascript:%20PopupCenter('../profil/index_equipe_profil.php?IdEquipe=85',420,550,'menubar=no,scrollbars=no,status=no,resizable=no','profil_equ')
http://www.galanet.eu/forum/sujet.php?Forum=72
http://www.galanet.eu/forum/sujet.php?Forum=72
http://www.galanet.eu/forum/message.php?Sujet=326
http://www.galanet.eu/forum/message.php?Sujet=326
http://www.galanet.eu/forum/sujet.php?Forum=73
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 e) Atente agora nos fóruns da Fase 3 (clique em Recolha de documentos e debate). 

Escolha os dois temas que mais lhe agradam e analise-os: 
 

Nome do Fórum N.º de 
intervenções 

Línguas 
presentes 

Tipo de documentos indicados para consulta 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 f) Na Fase 4, os fóruns são utilizados essencialmente para organizar o trabalho de 
redacção e edição do Dossier de Imprensa e para os participantes fazerem o balanço da sua 

participação e se despedirem. Atente no último fórum da Fase 4 (clique em Dossier de imprensa e 

em NE PARTEZ PAS SANS DIRE AU REVOIR !) e preencha o quadro abaixo: 
 

E
x

p
re

s
s

õ
e
s

 p
a
ra

…
 

 Espanhol Francês Italiano 

 
Se despedir 
 

   

Mandar 
beijos e/ou 
abraços 

   

 
Agradecer 
 

   

 
Desejar sorte 
 

   

Desejar boas 
férias 
 

   

 
 
7. Consulte agora o Espaço de Autoformação: 

 a) Analise os objectivos dos vários módulos (excepto do Módulo 4) e identifique, 
justificando, os dois que lhe parecem mais ricos do ponto de vista pedagógico-didático: 
 

 
Módulo de Formação 

 
Justificação 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
8. Entre na Sala dos Recursos: 
 a) Consulte um dos recursos, escolhendo como Língua Materna o Português e como 
língua alvo uma das outras línguas Românicas.  
 

Po
 

>>  It
 

http://www.galanet.eu/forum/sujet.php?Forum=74
http://www.galanet.eu/forum/sujet.php?Forum=75
http://www.galanet.eu/forum/message.php?Sujet=387
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 b) Teça um comentário ao Recurso consultado, refletindo sobre as suas potencialidades / 
fragilidades pedagógico-didácticas: 

Recurso: 
 

 
Potencialidades 
 
 

 

 
Fragilidades 
 
 

 

 
 
9. Finalmente, vamos consultar o Dossier de Imprensa que resultou do trabalho desenvolvido ao 

longo desta sessão. Para isso: 
 a) Saia da plataforma, clicando em “Sair” (canto inferior direito do écran); 

 b) Escolha Dossiers de imprensa (barra vertical do lado esquerdo); 

 c) Escolha o Dossier Al di là delle parole, quali dialoghi interculturali nel mondo ?; 

 d) Proceda à análise deste Dossier, completando o quadro abaixo: 

 
Rubrica 

 
Equipa responsável 

 
Línguas presentes 

Tipo de documentos 
associados 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

http://www.galanet.eu/vitrine/accueil-vitrine.php#dossier
javascript:%20PopupCenter('../dossier/index.php?IdDossier=10',750,530,'menubar=no,scrollbars=yes,status=no,resizable=yes','dossier');
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Educação para a Cidadania 
Democrática 

 Processo de aprendizagem ao longo da 

vida; 

 Corresponde ao aprender a viver com 
outros (um dos 4 pilares da educação 

para o século XXI); 

 Obtém-se através de abordagens 

educativas múltiplas conjugadas e 

transversais (escolares e/ou extra- 

escolares) 

os 



Educação para a Cidadania 
Democrática 

  Objetivos: 

 Preparar os jovens e os adultos para  
participar ativamente na sociedade,  
tornando-os cidadãos bem informados e  
democraticamente competentes; 

 Combater a violência, a xenofobia, o racismo, 
o nacionalismo agressivo e a intolerância; 

 Contribuir para a coesão e justiça sociais e 
para o bem comum. 



Educação para a Cidadania 
Democrática 

  Dimensões: 

 Política – participação no processo de 
decisão democrática e exercício do poder 
político; 

 Jurídica – conhecimento e aplicação dos 
direitos e responsabilidades dos cidadãos; 

 Cultural – respeito pela pessoa humana, pelo  
valores democráticos fundamentais e pela  
história e património comum na sua unidade 
e diversidade; contribuição para as relações 
interculturais. 



Educação para a Cidadania 
Democrática 

  Dimensões: 

 Social e Económica – luta contra 
e a marginalização; 

a pobreza 

 Europeia – sensibilização à cultura europeia 

na sua unidade e diversidade e à 

necessidade de aprender a viver num 

contexto europeu; 

 Planetária – percepção e promoção da 

interdependência e da solidariedade 

mundiais. 



Competência Plurilingue 

  capacidade de cada falante rentabilizar o repertório 
linguístico-comunicativo de que dispõe de forma a ser 
capaz de interagir numa dada situação de comunicação 
que se constrói pela presença de mais do que uma 
língua 

    competência que se estrutura e evolui para além da 
escola, noutros contextos que são os contextos de vida 
e de formação dos próprios sujeitos 

  competência plural, evolutiva e flexível,  
necessariamente desequilibrada e aberta ao  
enriquecimento de novas competências em função de  
novas experiências verbais 

(Andrade e Araújo e Sá ,2001: 155). 



Modelo da CP 

GESTÃO DOS 

REPERTÓRIOS 

LINGUÍSTICOS E 

COMUNICATIVOS 

GESTÃO DA 

DIMENSÃO SÓCIO- 

AFECTIVA 

COMPETÊNCIA 

PLURILINGUE 

GESTÃO DOS 

REPERTÓRIOS DE 

APRENDIZAGEM 

GESTÃO DA 

INTERAÇÃO 

ANDRADE & ARAÚJO e SÁ (coord) at all, 2001 



Competência plurilingue 
pluricultural 

e 

 “On désignera par compétence plurilingue et  
pluriculturelle, la compétence à communiquer  
langagièrement et à interagir culturellement d‟un acteur  
social qui possède, à des degrés divers, la maîtrise de  
plusieurs langues et l‟expérience de plusieurs cultures.  
On considérera qu‟il n‟y a pas là superposition ou  
juxtaposition de compétences distinctes, mais bien  
l‟existence d‟une compétence complexe, voire  
composite, dans laquelle l‟utilisateur peut puiser.” 

(Cadre Commun de Référence pour les Langues; 
2001:129) 



Modelos da Competência 

Intercultural 
Michel Candelier (2000)  

- Consciência (das línguas e da comunicação); 

- Auto-confiança; 

- Atitudes positivas (face às línguas, à diversidade, 

Outro); 

à comunicação, ao 

- Disponibilidade (para partilhar conhecimentos e experiências); 

- Aptidões linguísticas e comunicativas (perceção, escuta, 

conhecimentos dos sistemas linguístico, semântico e pragmático); 

- Competência de aprendizagem (curiosidade, desejo de aprender e 

capacidade de observação e análise). 



Modelos da Competência 

Intercultural 
    Fred Jandt (1998) 

“becoming a competent intercultural communicator involves learning 

and appreciating the uniqueness of other people and cultures. However, 

you do not need to feel ashamed for not appreciate your own culture. 

Good intercultural communicators use their knowledge to select 

message behaviour that is appropriate and effective for the context” 

(Jandt, 1998: 453/454) 



Modelos da Competência 

Intercultural 
    Fred Jandt (1998) 

- competências: * personalidade forte 

* 
* 

* 

skills comunicativas (verbais 

adaptação psicológica 

consciência cultural 

e não-verbais) 

- skills: * autoconsciência 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

respeito por si próprio 

interação 

empatia 

adaptabilidade 

segurança 

iniciativa 

aceitação 



Modelos da Competência 

Intercultural 
    Michael Byram (1997) 

“the hability to interact in their own language with people from 

another country and culture, drawing upon their knowledge about 

intercultural communication, their attitudes of interest in otherness 

and their skills in interpreting, relating and discovering, i.e of 

overcoming cultural difference and enjoying intercultural contact” 

(Byram, 1997: 70) 



Modelos da Competência 

Intercultural 
(1997)      Michael Byram 

(savoir être) 

SKILLS interpret  

and relate (savoir  

comprendre) 

KNOWLEDGE  

of self and other;  

of interaction: 

individual and 
societal (savoirs) 

EDUCATION 

political educational 

critical cultural 

awareness 

(savoir s’engager) 

ATTITUDES  

relativising self  

valuing other 

SKILLS  

discover and/or  

interact (savoir 

apprendre/ faire) 



Modelo de Competência de 

Comunicação Intercultural 
    Michael Byram (1997) 

“someone with Intercultural Communicative Competence is able to interact 

with people from another country and culture in a foreign language. They 

are able to negotiate a mode of communication and interaction which is 

satisfactory to themselves and the other and they are able to act as 

mediator between people of different cultural origins. Their knowledge of 

another culture is linked to their language competence through their 

ability to use language appropriately – sociolinguistic and discourse 

competence – and their awareness of the specific meanings, values and 

connotations of the language. They also have a basis for acquiring new 

language and cultural understandings as a consequence of the skills 

they have acquired in the first” 

(idem: 71) 



Modelo de Competência de 

Comunicação Intercultural 
 

competence 

 

competence 

 

competence 

INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE 
linguistic                                sociolonguistic                           discourse 

intercultural 

competence 

savoirs                                   savoir apprendre / faire 

savoir comprendre                                                              savoir s‟engager 

savoir être 



A Competência de Comunicação 
Intercultural 

Uma noção com uma forte pertinência educativa: 

 “intercultural speakers are capable of relinquishing their  
ethnocentric attitudes towards and perceptions of  
otherness. They are tolerant, inquisitive and  
understanding individuals who are constantly aware of  
the destructive consequences which an ethnocentric  
stand in life may have” 

(Sercu; 1998: 117) 



A CCI e o ensino de línguas 

    A CCI não é inata, tem de ser fomentada, desenvolvida… 

Preocupação primordial das políticas e práticas educativas europeias: 

Preparar os cidadãos europeus para participar no diálogo intercultural 
(eleito como leit-motiv para o ano 2008 pela Comissão Europeia) 



A CCI e o ensino de línguas 

    A sensibilização para o diálogo intercultural deve passar pela: 

ESCOLA 

AULA DE LÍNGUAS 

“apprendre une autre langue ouvre l‟accès à d‟autres systèmes de 

valeurs et à d‟autres modes d‟interprétation du monde, tout en 
encourageant la compréhension interculturelle et en contribuant à faire 

reculer la xénophobie” 

(King, 2003: 18) 



A CCI e o ensino de línguas 

Espaço curricular das línguas = Espaço de relação entre: 

- 

- 

- 

o 

o 

o 

Eu e o Outro; 

Semelhante e o Diferente; 

Próximo e o Longínquo. 

Possibilita o desenvolvimento de competências 

que ultrapassam o domínio meramente linguístico-comunicativo. 



A CCI e o ensino de línguas 

    A aprendizagem de uma língua é (deve ser): 

  Forma 

  Forma 

  Forma 

de 

de 

de 

socialização; 

libertar o sujeito de uma visão etnocêntrica do mundo; 

melhorar a competência de comunicação com o Outro, 

isto é, a CCI. 

A comunicação com o Outro constitui um importante meio de 
consolidação e fortalecimento da identidade 



A CCI e o ensino de línguas 

    Valor educativo da integração da CCI no espaço curricular das 
nomeadamente no contexto atual europeu, direcionado para: 

línguas, 

  A construção de uma Europa das línguas e das culturas, 
valorizando a diversidade que lhe é característica; 

  A construção de uma cidadania democrática, assente em valores 

como a paz e o respeito pelo Outro na sua individualidade e 

diferença. 



Políticas linguístico-educativas 

    Intensificação de medidas de políticas educativas europeias 

MUDANÇA NAS FINALIDADES EDUCATIVAS DAS LÍNGUAS: 

“não se trata de alcançar „mestria‟ em uma, duas ou mesmo três línguas  
(cada uma colocada no seu lugar), tendo como modelo o „falante nativo  
ideal‟. Em vez disso, a finalidade passa a ser o desenvolvimento de um 

repertório linguístico no qual têm lugar todas as capacidades 
linguísticas” 
(Quadro Europeu Comum de Referência, 2001: 24) 

COMPETÊNCIA PLURILINGUE 



Políticas linguístico-educativas 

    Intensificação de medidas de políticas educativas europeias 

MUDANÇA NAS FINALIDADES EDUCATIVAS DAS LÍNGUAS: 

”a língua não é apenas um aspeto fundamental da cultura, mas 
também um meio de acesso a manifestações culturais” 

é 

(Quadro Europeu Comum de Referência, 2001: 25) 

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 



Políticas linguístico-educativas 

    Repercussões nas políticas educativas portuguesas: 

Ensino/aprendizagem das línguas 

Competências Essenciais para o ensino de línguas: 

- “participar de forma consciente na construção de uma competência 

plurilingue e pluricultural”; 

- “estabelecer relações de afinidade/contraste entre a língua materna 

as línguas estrangeiras” 

e 

COMPETÊNCIA PLURILINGUE e INTERCULTURAL 



Anexo 3.3.3 - Guião de análise de propostas didáticas 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas -     Mónica Bastos 

 

   
Oficina de Formação 

 

O Professor de Línguas Intercultural: 
do mundo virtual ao contexto escolar 

 

 

Guião de Análise de Propostas Didáticas 
 
 

1. Dirija-se à plataforma Galanet (www.galanet.eu); 

2. Entre na sessão “Entre Línguas e Culturas”; 

3. Entre no “Espaço de Autoformação”; 

4. Coloque-se na perspetiva de um aluno português interessado em aprender o Espanhol; 

Pt
 

>>  Es
 

 

5. Clique sobre  

1.  Module 1     Compréhension écrite     Texto de Imprensa     Pt     Es  

 

6. Leia com atenção os objetivos deste módulo. No final, clique em “Avançar” (botão com 

seta no canto inferior direito); 

 

7. Siga o pequeno diálogo entre as duas personagens e leia atentamente o texto “Una pareja 

de ancianos llena 72 años casada”. Quando ler o texto que aparece no primeiro ecrã, 

clique na seta no canto inferior direito. Leia a segunda página e volte a clicar na seta para 

avançar. Por fim, leia o texto presente na 3ª e última página. Clique em “avançar” (botão 

com seta no final do texto); 

 

8. Clique em “Atividades de Compreensão Global” e depois em “Seleção de título”. Faça os 

exercícios e clique em “avançar” (último botão à direita); 

 

9. No final dos exercícios, volte ao menu inicial (botão no canto inferior direito) e clique sobre 

“Atividades de compreensão específica”. Clique sobre o primeiro exercício, no final clique 

em avançar e por aí fora, até chegar ao final dos exercícios desta secção; 

 

10. Volte ao menu inicial, clique em “Atividades de reflexão linguística” e faça os exercícios 

propostos; 

 

11. Volte ao menu inicial e clique em “Atividades de enriquecimento cultural”. Faça os 

exercícios e vá clicando em avançar no final de cada um deles; 

 

http://www.galanet.eu/
javascript:%20PopupCenter('modules/M65/index.php?LgSrc=3&LgCib=4',710,535,'menubar=no,scrollbars=no,status=no,resizable=no','Mod65');
javascript:%20PopupCenter('modules/M65/index.php?LgSrc=3&LgCib=4',710,535,'menubar=no,scrollbars=no,status=no,resizable=no','Mod65');
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12. Finalmente, clique em “Autoavaliação”. Preencha o quadro, clicando sobre o local da 

grelha onde deseja colocar cruzes. No final, clique em “Resultado”; 

 

13. Agora que terminou as atividades do módulo de autoformação, prepare uma pequena 

apresentação (5 minutos) para partilhar com os colegas. Tenha em conta os objetivos e o 

tipo de atividades propostas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

14. Faça a sua avaliação crítica deste módulo:  

Seria capaz de o utilizar nas suas aulas de línguas? Porquê? Quais as suas 

potencialidades e fragilidades? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nome do formando/a: 

__________________________________ 

 

 



Anexo 3.3.3 - Guião de análise de propostas didáticas 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas -     Mónica Bastos 

 

   
Oficina de Formação 

 

O Professor de Línguas Intercultural: 
do mundo virtual ao contexto escolar 

 

 

Guião de Análise de Propostas Didáticas 
 
 

1. Dirija-se à plataforma Galanet (www.galanet.eu); 

2. Entre na sessão “Entre Línguas e Culturas”; 

3. Entre no “Espaço de Autoformação”; 

4. Coloque-se na perspetiva de um aluno português interessado em aprender o Italiano; 

Pt
 
>>  It

 

 

5. Clique sobre  

3.  Module 3     Interview d'étudiants     Elisa     Pt     It  

 

6. Clique sobre ENTRE 

7. Consulte a “Ficha Descritiva” (para isso, clique sobre os diferentes itens); 

8. Clique em “avançar” (3º botão a contar da direita) para ver a contextualização da 

entrevista; 

9. Clique novamente em avançar e responda às questões de antecipação (vá clicando em 

“avançar” depois de responder); 

10. Clique sobre “Comprensión Global”: 

- Ouça a entrevista feita a Elisa (clique em “Play”); 

- Faça os exercícios (clique em “empezar ejercícios”); 

- Vá clicando em “avançar” depois de responder; 

11. No final dos exercícios, clique em “Menu Principal” (1 botão a contar da direita); 

12. Clique sobre “Comprensión Detalle – Parte 1”; depois em “Intro” e finalmente em “empezar 

ejercícios” (vá clicando em “avançar” depois de responder); 

13. Quando chegar ao final da Parte 1, clique sobre “Menu Principal” e “Comprensión Detalle – 

Parte 2” 

14. Ouça a segunda parte do vídeo e identifique as atividades que Elise fazia quando esteve a 

estudar em Grenoble: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

http://www.galanet.eu/
javascript:%20PopupCenter('modules/M68/index.php?LgSrc=3&LgCib=2',710,535,'menubar=no,scrollbars=no,status=no,resizable=no','Mod68');
javascript:%20PopupCenter('modules/M68/index.php?LgSrc=3&LgCib=2',710,535,'menubar=no,scrollbars=no,status=no,resizable=no','Mod68');
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15. Agora que terminou as atividades do módulo de autoformação, prepare uma pequena 

apresentação (5 minutos) para partilhar com os colegas. Tenha em conta os objetivos e o 

tipo de atividades propostas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

16. Faça a sua avaliação crítica deste módulo:  

Seria capaz de o utilizar nas suas aulas de línguas? Porquê? Quais as suas 

potencialidades e fragilidades? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nome do formando/a: 

__________________________________ 
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Oficina de Formação 

 

O Professor de Línguas Intercultural: 
do mundo virtual ao contexto escolar 

 

 

Guião de Análise de Propostas Didáticas 
 
 

1. Dirija-se à plataforma Galanet (www.galanet.eu); 

2. Entre na sessão “Entre Línguas e Culturas”; 

3. Entre no “Espaço de Autoformação”; 

 

4. Coloque-se na perspetiva de um aluno português interessado em aprender o Espanhol; 

 Pt
 

>>  Fr
 

 

5. Clique sobre  

 7.  Module 7     Chat plurilingue     Interacção Romanófona em Chat     Pt     Fr  

 

6. Leia com atenção os objetivos deste módulo. No final, clique em “Avançar” (botão com 

seta no canto inferior direito); 

 

7. Clique no módulo 1 – “A interacção nos chats”. Leia o texto, clicando em “Reler o texto”. 

No final da leitura, clique em “sair do chat” e depois em “continuar”; 

 

8. Clique no exercício 1 - “Tipo de texto”. Responda às perguntas e vá clicando em “avançar” 

(3º botão a contar da direita); 

 

9. No final dos exercícios, volte ao menu inicial (1º botão no canto inferior direito) e clique 

sobre “Abordagem por sequências”. Clique continuar e depois sobre uma das sequências; 

 

10. Clique sobre o primeiro módulo. Faça os exercícios que lhe são propostos, clicando 

sempre em “avançar” no final de cada um deles; 

 

11. Volte ao menu inicial e clique em “Perfil do chatante plurilingue”. Clique em “continuar” e no 

módulo 1. 

 

12. Faça os exercícios e vá clicando em “avançar” no final de cada um. 

 

http://www.galanet.eu/
javascript:%20PopupCenter('modules/M52/index.php?LgSrc=3&LgCib=1',710,535,'menubar=no,scrollbars=no,status=no,resizable=no','Mod52');
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13. Agora que terminou as atividades do módulo de autoformação, prepare uma pequena 

apresentação (5 minutos) para partilhar com os colegas. Tenha em conta os objetivos e o 

tipo de atividades propostas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

14. Faça a sua avaliação crítica deste módulo:  

Seria capaz de o utilizar nas suas aulas de línguas? Porquê? Quais as suas 

potencialidades e fragilidades? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nome do formando/a: 

__________________________________ 
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A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas -     Mónica Bastos 

 

   
Oficina de Formação 

 

O Professor de Línguas Intercultural: 
do mundo virtual ao contexto escolar 

 

 

 

Guião de Análise de Propostas Didáticas 
 
 
 

1. Dirija-se ao site da União Latina (http://www.unilat.org/SG/index.pt.asp); 

 

2. Clique sobre “Promoção e Ensino das Línguas”; 

 

3. Clique sobre “Da criação à edição”; 

 

4. Clique sobre “Itinéraires Romanes”; 

 

5. Leia o texto de apresentação dos Itinerários e veja o vídeo (clique sobre vídeo); 

 

6. Escolha um dos 5 módulos (escolha sempre como língua de interface uma das LR que 

domina). Negoceie com o/a colega que também está a explorar este site no sentido de não 

escolherem o mesmo; 

 

7. Siga as instruções e faça os exercícios propostos; 

 

8. Quando terminar as atividades do módulo de autoformação, prepare uma pequena 

apresentação (5 minutos) para partilhar com os colegas. Tenha em conta os objetivos e o 

tipo de atividades propostas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

http://www.unilat.org/SG/index.pt.asp
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9. Faça a sua avaliação crítica deste módulo:  

Seria capaz de o utilizar nas suas aulas de línguas? Porquê? Quais as suas 

potencialidades e fragilidades? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nome do formando/a: 

__________________________________ 
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A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas -     Mónica Bastos 

 

   
Oficina de Formação 

 

O Professor de Línguas Intercultural: 
do mundo virtual ao contexto escolar 

 

 

 

Guião de Análise de Propostas Didáticas 
 
 
 

1. Dirija-se ao site da União Latina (http://www.unilat.org/SG/index.pt.asp); 

 

2. Clique sobre “Promoção e Ensino das Línguas”; 

 

3. Clique sobre “Da criação à edição”; 

 

4. Clique sobre “Itinéraires Romanes”; 

 

5. Leia o texto de apresentação dos Itinerários e veja o vídeo (clique sobre vídeo); 

 

6. Escolha um dos 5 módulos (escolha sempre como língua de interface uma das LR que 

domina). Negoceie com o/a colega que também está a explorar este site no sentido de não 

escolherem o mesmo; 

 

7. Siga as instruções e faça os exercícios propostos; 

 

8. Quando terminar as atividades do módulo de autoformação, prepare uma pequena 

apresentação (5 minutos) para partilhar com os colegas. Tenha em conta os objetivos e o tipo 

de atividades propostas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

http://www.unilat.org/SG/index.pt.asp
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9. Faça a sua avaliação crítica deste módulo:  

Seria capaz de o utilizar nas suas aulas de línguas? Porquê? Quais as suas potencialidades e 

fragilidades? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nome do formando/a: 

__________________________________ 
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Oficina de Formação 

 

O Professor de Línguas Intercultural: 
do mundo virtual ao contexto escolar 

 

 

 

 

Guião de Análise de Propostas Didáticas 
 
 
 

1. Dirija-se ao site do IGLO – Intercomprehenion in Germanic Languages Online 

(http://www.hum.uit.no/a/svenonius/lingua/index.html); 

 

2. Leia o texto de apresentação do site; 

 

3. Clique sobre “Course” e depois sobre “Sample lesson”. 

 

4. Clique sobre uma das “Lessons”. Negoceie com o/a colega que também está a explorar este 

site no sentido de não escolherem a mesma; 

 

5. Leia o texto que lhe propõem e vá respondendo às questões (no seu caderno); 

 

6. Quando terminar as atividades do módulo de autoformação, prepare uma pequena 

apresentação (5 minutos) para partilhar com os colegas. Tenha em conta os objetivos e o tipo 

de atividades propostas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.hum.uit.no/a/svenonius/lingua/index.html
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7. Faça a sua avaliação crítica deste módulo:  

Seria capaz de o utilizar nas suas aulas de línguas? Porquê? Quais as suas potencialidades e 

fragilidades? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nome do formando/a: 

__________________________________ 
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Oficina de Formação 

 

O Professor de Línguas Intercultural: 
do mundo virtual ao contexto escolar 

 

 

 

 

Guião de Análise de Propostas Didáticas 
 
 
 

1. Dirija-se ao site do IGLO – Intercomprehenion in Germanic Languages Online 

(http://www.hum.uit.no/a/svenonius/lingua/index.html); 

 

2. Leia o texto de apresentação do site; 

 

3. Clique sobre “Course” e depois sobre “Sample lesson”. 

 

4. Clique sobre uma das “Lessons”. Negoceie com o/a colega que também está a explorar este 

site no sentido de não escolherem a mesma; 

 

5. Leia o texto que lhe propõem e vá respondendo às questões (no seu caderno); 

 

6. Quando terminar as atividades do módulo de autoformação, prepare uma pequena 

apresentação (5 minutos) para partilhar com os colegas. Tenha em conta os objetivos e o tipo 

de atividades propostas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.hum.uit.no/a/svenonius/lingua/index.html
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7. Faça a sua avaliação crítica deste módulo:  

Seria capaz de o utilizar nas suas aulas de línguas? Porquê? Quais as suas potencialidades e 

fragilidades? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nome do formando/a: 

__________________________________ 
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Oficina de Formação 

 

O Professor de Línguas Intercultural: 
do mundo virtual ao contexto escolar 

 

 

 

 

Guião de Análise de Propostas Didáticas 
 
 
 

1. Abra o CD-ROM Galatea; 

 

2. Clique em “Abrir a aplicação”; 

 

3. Ouça a descrição do CD-Rom Galatea; 

 

4. Clique no 1º módulo: “Romanófono, quem és tu?”; 

 

5. Ouça o discurso da voz-off. Quando terminar a exploração do mapa da romanofonia, clique 

sobre ele para avançar; 

 

6. Proceda, agora, à exploração da fábula “A Cigarra e a Formiga” em diferentes línguas. Clique 

sobre o título da fábula nas diferentes línguas (para ouvir, clique sobre o texto). No final da 

audição da fábula em cada uma das línguas, clique sobre a zona do mapa onde julga que 

essa língua é falada; 

 

7. Quando terminar as atividades do módulo, prepare uma pequena apresentação (5 minutos) 

para partilhar com os colegas. Tenha em conta os objetivos e o tipo de atividades propostas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

8. Faça a sua avaliação crítica deste módulo:  

Seria capaz de o utilizar nas suas aulas de línguas? Porquê? Quais as suas potencialidades e 

fragilidades? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nome do formando/a: 

__________________________________ 
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Nickname: ____________________________________ Data: ___________ 
 

 

1º CONTATO COM AS OUTRAS EQUIPAS GALANETIANAS 

 

1. Quantas equipas participam nesta sessão do projeto Galanet? ___________ 

 

2. De que países vêm? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Como se apresentam? A que tipo de traços recorrem para se caracterizarem? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Como deve ter constatado, existem participantes mais plurilingues e outros 

menos. 

 

4.1. Escolha os 3 galanetianos mais plurilingues e justifique a sua opção. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.2. Escolha os 3 galanetianos menos plurilingues e justifique a sua opção. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Identifique o galanetiano com o qual mais se identifica. Justifique a sua 

escolha. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Arrivederci  ;)  Adiós  Au revoir  Adeus          :) 



Anexo 3.3.5 - Guião para a realização de módulos de autoformação na plataforma Galanet 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas -     Mónica Bastos 

 

   
Oficina de Formação 

 

O Professor de Línguas Intercultural: 
do mundo virtual ao contexto escolar 

 

 

Guião de Análise de Módulos de Autoformação 
 
 

1. Dirijam-se à plataforma Galanet (www.galanet.eu); 

2. Entrem na sessão “Entre Línguas e Culturas”; 

3. Entrem no “Espaço de Autoformação”; 

4. Coloquem-se na perspetiva de um aluno português interessado em aprender o Espanhol; 

Pt
 

>>  Es
 

 

5. Cliquem sobre  

1.  Module 1     Compréhension écrite     Texto de Imprensa     Pt     Es  

 

6. Leiam com atenção os objetivos deste módulo. No final, cliquem em “Avançar” (botão com 

seta no canto inferior direito); 

 

7. Sigam o pequeno diálogo entre as duas personagens e leiam atentamente o texto “Una 

pareja de ancianos llena 72 años casada”. Quando lerem o texto que aparece no primeiro 

ecrã, cliquem na seta no canto inferior direito. Leiam a segunda página e voltem a clicar na 

seta para avançar. Por fim, leiam o texto presente na 3ª e última página. Cliquem em 

“avançar” (botão com seta no final do texto); 

 

8. Cliquem em “Atividades de Compreensão Global” e depois em “Seleção de título”. Façam 

os exercícios e cliquem em “avançar” (último botão à direita); 

 

9. No final dos exercícios, voltem ao menu inicial (botão no canto inferior direito) e cliquem 

sobre “Atividades de compreensão específica”. Cliquem sobre o primeiro exercício, no final 

cliquem em avançar e por aí fora, até chegar ao final dos exercícios desta secção; 

 

10. Voltem ao menu inicial, cliquem em “Atividades de reflexão linguística” e façam os 

exercícios propostos; 

 

11. Voltem ao menu inicial e cliquem em “Atividades de enriquecimento cultural”. Façam os 

exercícios e vão clicando em avançar no final de cada um deles; 

 

http://www.galanet.eu/
javascript:%20PopupCenter('modules/M65/index.php?LgSrc=3&LgCib=4',710,535,'menubar=no,scrollbars=no,status=no,resizable=no','Mod65');
javascript:%20PopupCenter('modules/M65/index.php?LgSrc=3&LgCib=4',710,535,'menubar=no,scrollbars=no,status=no,resizable=no','Mod65');
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12. Finalmente, cliquem em “Autoavaliação”. Preencham o quadro, clicando sobre o local da 

grelha onde desejam colocar cruzes. No final, cliquem em “Resultado”; 

 

13. Agora que terminaram as atividades do módulo de autoformação, preparem uma pequena 

apresentação (5 minutos) para partilharem com os colegas. Tenham em conta os 

objectivos e o tipo de atividades propostas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

14. Façam a vossa avaliação crítica deste módulo:  

Seriam capazes de o utilizar nas vossas aulas de línguas? Porquê? Quais as suas 

potencialidades e fragilidades? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nome das formandas: 

__________________________________ 

__________________________________ 
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Oficina de Formação 

 

O Professor de Línguas Intercultural: 
do mundo virtual ao contexto escolar 

 

 

Guião de Análise de Módulos de Autoformação 
 
 

1. Dirijam-se à plataforma Galanet (www.galanet.eu); 

 

2. Entrem na sessão “Entre Línguas e Culturas”; 

 

3. Entrem no “Espaço de Autoformação”; 

 

4. Coloquem-se na perspetiva de um aluno português interessado em aprender o Italiano; 

Pt
 
>>  It

 

 

5. Cliquem sobre  

.  Module 4     Courrier électronique     Galamail     Pt     It  

 

6. Escolham o e-mail de Alessia intitulado “la tua amica in Italia”, clicando sobre ele; 

 

7. Cliquem em “avançar” (3º botão a contar da direita) para começarem as atividades; 

 

8. Cliquem sobre “vous avez un nouveau message” e leiam atentamente o texto (cliquem em 

“avançar” depois de ler); 

 

9. Respondam às perguntas que lhes vão sendo feitas. No final de cada uma, cliquem em 

“avançar”. 

 

10. Quando terminarem as atividades do módulo de autoformação, preparem uma pequena 

apresentação (5 minutos) para partilharem com os colegas. Tenham em conta os objetivos 

e o tipo de atividades propostas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

http://www.galanet.eu/
javascript:%20PopupCenter('modules/M35/index.php?LgSrc=3&LgCib=2',710,535,'menubar=no,scrollbars=no,status=no,resizable=no','Mod35');
javascript:%20PopupCenter('modules/M35/index.php?LgSrc=3&LgCib=2',710,535,'menubar=no,scrollbars=no,status=no,resizable=no','Mod35');
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

11. Façam a vossa avaliação crítica deste módulo:  

Seriam capazes de o utilizar nas vossas aulas de línguas? Porquê? Quais as suas 

potencialidades e fragilidades? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nome das formandas: 

__________________________________ 

__________________________________ 
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Oficina de Formação 

 

O Professor de Línguas Intercultural: 
do mundo virtual ao contexto escolar 

 

 

Guião de Análise de Módulos de Autoformação 
 
 

1. Dirijam-se à plataforma Galanet (www.galanet.eu); 

2. Entrem na sessão “Entre Línguas e Culturas”; 

3. Entrem no “Espaço de Autoformação”; 

 

4. Coloquem-se na perspetiva de um aluno português interessado em aprender o Espanhol; 

    Pt
 
>>  Es

 

 

5. Cliquem sobre  

 7.  Module 7     Chat plurilingue     Interacção Romanófona em Chat     Pt     Fr  

 

6. Leiam com atenção os objetivos deste módulo. No final, cliquem em “Avançar” (botão com 

seta no canto inferior direito); 

 

7. Cliquem no módulo 1 – “A interação nos chats”. Leiam o texto, clicando em “Reler o texto”. 

No final da leitura, cliquem em “sair do chat” e depois em “continuar”; 

 

8. Cliquem no exercício 1 – “Tipo de texto”. Respondam às perguntas e vão clicando em 

“avançar” (3º botão a contar da direita); 

 

9. No final dos exercícios, voltem ao menu inicial (1º botão no canto inferior direito) e cliquem 

sobre “Abordagem por sequências”. Cliquem em continuar e depois sobre uma das 

sequências; 

 

10. Cliquem sobre o primeiro módulo. Façam os exercícios que lhes são propostos, clicando 

sempre em “avançar” no final de cada um deles; 

 

11. Volte ao menu inicial e cliquem em “Perfil do chatante plurilingue”. Cliquem em “continuar” 

e no módulo 1. 

 

12. Façam os exercícios e vão clicando em “avançar” no final de cada um. 

 

http://www.galanet.eu/
javascript:%20PopupCenter('modules/M52/index.php?LgSrc=3&LgCib=1',710,535,'menubar=no,scrollbars=no,status=no,resizable=no','Mod52');
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13. Agora que terminaram as atividades do módulo de autoformação, preparem uma pequena 

apresentação (5 minutos) para partilharem com os colegas. Tenham em conta os objetivos 

e o tipo de atividades propostas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

14. Façam a vossa avaliação crítica deste módulo:  

Seriam capazes de o utilizar nas vossas aulas de línguas? Porquê? Quais as suas 

potencialidades e fragilidades? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nome das formandas: 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 



Uma Língua Mil Rostos – A 

Língua Portuguesa no Mundo 

Linguagem, Cultura e Educação 

Sob a orientação de: 

 Prof. Dr.ª Helena Araújo e Sá 

Mónica Bastos – n.º 19.902 

Susana Sá – n.º 23.678 
Anexo 3.3.6 – PowerPoint “Uma 

Língua, Mil Rostos – a Língua 

Portuguesa no Mundo” 

A Educação Intercultural na formação contínua 

de professores de línguas    -     Mónica Bastos 



Organização da Apresentação 

I – Justificação da temática; 

II – Questões / Objectivos de investigação; 

III – Enquadramento teórico; 

IV – Metodologia; 

V – Análise e discussão dos resultados; 

VI – Considerações finais.  



I – Justificação da temática 

Actualidade da temática; 

 Urgência e importância do seu tratamento em 

contexto escolar.  

Urge “reconhecer a pertença à comunidade nacional e 

transnacional de falantes da língua portuguesa” [DEB, 2001: 31] 

“A existência de variantes dentro de um dado sistema linguístico 

e de variedades nacionais de uma mesma língua de partida 

pode e deve ser vista como uma mais valia, a todos os níveis, 

pelo que se justifica defender a diversidade e combater a 

uniformização linguística” [Mota, 2001: 28]  



II - Questões / Objectivos de 

investigação 

Questões:  

 

- Quais as concepções dos alunos em relação às línguas 

em geral e à Língua Portuguesa em particular? 

 

   -  Qual a pertinência de um trabalho de sensibilização à 

diversidade intra-linguística da Língua Portuguesa? 

 



Objectivos:  

 

-          Conhecer as imagens cognitivas e afectivas dos 

alunos em relação às línguas em geral e à Língua 

Portuguesa em particular; 

 

-           Avaliar a pertinência de um trabalho de sensibilização 

à diversidade intra-linguística da Língua Portuguesa.  

II - Questões / Objectivos de 

investigação 



III - Enquadramento teórico 

I – História da Língua Portuguesa [L.P.) 

 [P. Teyssier] 

 

II – Presença e importância das variantes da L. P. no mundo  

 [M. Mota; J. Sampaio; M. H. Mateus; J. Couto; A. Gomes & 

F. Cavadas; C. Cunha & L. Cintra] 

 

III – Vitalidade da L. P.  

 [C. Cunha & L. Cintra; D. Pereira] 



III - Enquadramento teórico 

A L. P. é o resultado da mistura de vários idiomas, o que faz 

dela uma língua própria, independente e única. Trata-se de 

uma língua de grande importância a nível mundial, uma vez 

que é falada nos 5 continentes e encontra-se numa fase de 

expansão.  

 

Por este motivo, consideramos que o desenvolvimento de 

projectos de valorização da diversidade intra-linguística da 

L.P. junto dos seus falantes deve ser uma prioridade, uma 

vez que “compreender os outros, faz com que cada um se 

conheça melhor a si mesmo.” (Delors, 2000: 43).  



IV - Metodologia 

Como recolher os dados? 
Questionário inicial 

Questionário final 

 Como intervir? 

 

Idealizar, planificar e 

construir materiais para 4 

sessões de 60’ cada. 



Implementação do projecto de intervenção Uma Língua, 

Mil Rostos – A Língua Portuguesa no Mundo: 

 

  I – Distribuição e recolha dos questionários iniciais; 

 

 II – Desenvolvimento das sessões (10 a 13 de Janeiro); 

 

 III – Distribuição e recolha dos questionários finais. 

IV - Metodologia 



O que fizemos? 

 

  

IV - Metodologia 

Sessão 1 

Sessão 2 

Sessão 3 

Sessão 4 

E:/Sessão 1.doc
E:/Sessão 2.doc
E:/Sessão 3.doc
E:/Sessão 4.doc


V – Análise e discussão dos dados 

Categorias de análise: 

 

I- Língua como objecto de ensino-aprendizagem (formal e 
não formal); 

II- Língua como objecto sócio-afectivo; 

III- Língua como objecto de poder; 

IV- Língua como instrumento de construção e afirmação de 
identidades individuais e colectivas; 

V- Língua como instrumento de construção da relação 
interpessoal / Intergrupal. 

 
 Categorias construídas no âmbito da tese de mestrado de Susana Pinto, “As imagens das LE de 

alunos universitários portugueses: um estudo com os alunos do curso de Línguas e Relações 
Empresariais da Universidade de Aveiro”, e  do projecto POCTI/CED/45494 – “Imagens das línguas 
na comunicação intercultural, contributos para o desenvolvimento da competência plurilingue”, 

coordenado pela Professora Doutora Maria Helena de Araújo e Sá.  

 



0

5

10

15

a) b) c)

Para que servem as línguas?

Questionário

inicial

Questionário

final

V – Análise e discussão dos dados 

Quais as concepções dos alunos em relação às 

línguas em geral? 

a)        Língua como instrumento de construção da relação interpessoal / intergrupal; 

b)        Língua como objecto sócio-afectivo; 

c)        Inválidas.  



V – Análise e discussão dos dados 

Quais as concepções dos alunos em relação às 

línguas em geral? 

  

Posição 

 

Questionário  

Inicial 

 

 

 

Questionário 

Final 

 1ª 

 

Inglês 

 

Chinês 

 2ª 

 

Português 

 

Hindi 

 3ª 

 

Francês 

 

Espanhol 

 4ª 

 

Espanhol 

 

Inglês 

 5ª 

 

Italiano 

 

--------- 

 6ª 

 

Alemão 

 

Português 

 7ª 

 

Chinês 

 

Francês 

 8ª 

 

Japonês 

 

Japonês 

 9ª 

 

Árabe 

 

Italiano 

 10ª 

 

Hindi 

 

Árabe/Alemão 

 



0

2

4

6

8

10

a) b) c) d) e) f)

A Lingua Portuguesa é...

Questionário

inicial

Questionário

final

V – Análise e discussão dos dados 

Quais as concepções dos alunos em relação à L.P.? 

a)      Língua como objecto de ensino-aprendizagem (formal e não formal); 

b)        Língua como objecto sócio-afectivo; 

c)        Língua como objecto de poder; 

d)        Língua como instrumento de construção e afirmação de identidades individuais e colectivas; 

e)        Língua como instrumento de construção da relação interpessoal / intergrupal; 

f)        Inválidas.  



Se pudesses escolher a tua língua 

optavas pela L.P. ou por outra?

81%

19%

Língua

Portuguesa

Outra

V – Análise e discussão dos dados 

Quais as concepções dos alunos em relação à L.P.? 



Escolhia a Língua Portuguesa porque...

0
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a) b) c) d)

Questionário

inicial

Questionário

final

V – Análise e discussão dos dados 

Quais as concepções dos alunos em relação à L.P.? 

a)        Língua como objecto de ensino-aprendizagem (formal e não formal); 

b)        Língua como objecto sócio-afectivo; 

c)         Língua como objecto de poder; 

d)       Língua como instrumento de construção da relação interpessoal/intergrupal.  



VI – Considerações finais 

Qual a pertinência de um trabalho de sensibilização à 

diversidade intra-linguística da Língua Portuguesa? 

 

 - Conhecendo melhor a diversidade da sua LM, os alunos 

parecem ter passado a estabelecer uma relação de maior 

afectividade com a língua e a conferir-lhe mais importância no 

domínio internacional; 

 

 

 - Este tipo de trabalho permite uma evolução nas concepções 

dos alunos em relação às línguas, aproximando-as mais da 

realidade. 

 

 

 

 



Sugestões para desenvolvimentos futuros: 

 

- Idealizar e realizar actividades futuras que contrariassem 

a visão redutora das línguas; 

 

- Desenvolver mais actividades que se centrem na 

categoria ´”língua como instrumento de construção e 

afirmação de identidades individuais e colectivas”, porque 

consideramos importante consciencializar os alunos que, 

por trás da L.P., estão “mil rostos”, ou seja, variadíssimas 

culturas; 

 

- Idealizar actividades que sensibilizem para a diversidade 

no interior da própria variante europeia da L.P.  

VI – Considerações finais 



 Não tenho dúvidas de que a causa da língua portuguesa 

representa um grande desígnio nacional. Se o não 

soubermos agarrar, estamos verdadeiramente a falhar uma 

responsabilidade primordial do presente, a desperdiçar uma 

enorme riqueza que recebemos do passado e a descuidar o 

futuro. 

 (Sampaio, 2004).  
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A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas -     Mónica Bastos 

 

   
Oficina de Formação 

 

O Professor de Línguas Intercultural: 
do mundo virtual ao contexto escolar 

 

 

 

Orientações para o desenvolvimento do projeto de ação 
 
 

 Natureza do projeto: 

o Investigação-ação (pressupõe implementação e avaliação); 

o Colaborativos (pressupõe trabalho em grupos de 2 ou 3 elementos). 

 

 Orientação didática: 

o Didática da Diversidade. 

 

 3 eixos enquadradores das questões: 
 

 
Eixos enquadradores 

 
Exemplos de questões  

1. Político 
 
 
 
Cf. Doyé – ponto 1 da 
pág. 9 

 
Como pode o ensino/aprendizagem das línguas na escola contribuir para 
a valorização da diversidade linguística e cultural? 
(A partir de que actividades? Com que objetivos? Com que materiais?...) 
 
(…)  

2. Cognitivo / de 
aprendizagem 
 
Cf. Doyé – ponto 2 das 
pág. 9 e 10 (até ao 2º 
parágrafo) 

 
Como trabalhar as línguas de uma forma integrada de forma a 
desenvolver nos alunos capacidades cognitivas e de aprendizagem? 
(A partir de que actividades? Com que objectivos? Com que materiais?...) 
 
(…) 

3. Educação 
intercultural 
 
Cf. Doyé – pág. 11 
(alínea d) e parágrafo 
seguinte) 

 
Como pode o ensino/aprendizagem das línguas contribuir para a 
educação intercultural? 
(A partir de que atividades? Com que objetivos? Com que materiais?...) 
 
(…) 

 

 Datas a reter: 
 

 Fase I : Planificação (até 10 de abril) 

 

 Fase II : Implementação: 2 / 3 sessões 

    (de 10 de abril a 22 de maio) 

 

 Fase III : Avaliação (de 22 de maio a 12 de junho) 

 

 Fase IV : Disseminação – apresentação pública dos projetos de ação 

      (19 de junho) 
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Oficina de Formação 

 

O Professor de Línguas Intercultural: 
do mundo virtual ao contexto escolar 

 

 

 

Guião para o desenvolvimento do projeto de ação 
 
 

1. Tema do projeto de ação: 

 

 

 

 

2. Motivações pessoais e/ou profissionais que estiveram na base da escolha do tema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conceitos-chave: 

 

 

 

 

 

 

4. Teorias, modelos ou autores de referência: 
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5. Questão / questões de investigação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Objetivo(s) de investigação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Avaliação do projeto / Instrumentos de recolha de dados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Participantes: 
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9. Esboço do projeto de acção: 

Explicite: o n.º de sessões, que atividades pretendem desenvolver em cada sessão 

(relacionar com objetivos e questões de investigação), datas previstas para a implementação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação dos elementos do grupo: __________________________________________ 
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IMBRICAÇÃO DOS PLANOS INVESTIGATIVO E FORMATIVO 
 

 

O professor de línguas intercultural: do mundo virtual ao contexto escolar 

 

 Modalidade de formação: Oficina de Formação 

 Período: de janeiro a junho de 2007. 

 N.º de horas: 50h (40h – presenciais; 10h – trabalho autónomo) 

 

PLANO DE FORMAÇÃO PLANO DE INVESTIGAÇÃO 

Objetivos de formação Momentos Objetivos de investigação Metodologia 

 
- Preparar os formandos para a 
participação numa sessão na plataforma 
Galanet, levando-os a: 
     a) conhecer as finalidades e modus 
operandis desta plataforma; 
     b) contactarem com as ferramentas 
de comunicação da plataforma (chat, 
fórum de discussão e e-mail); 
     c) reconhecerem as caraterísticas 
próprias das trocas plurilingues que se 
desenrolaram em sessões anteriores 
através destas diferentes ferramentas 
de comunicação on-line; 
     d) desenvolverem competências de 
utilização destas ferramentas na 
comunicação; 
     e) identificarem as estratégias de 
intercompreensão e de negociação de 
sentido utilizadas pelos anteriores 
participantes nestas trocas discursivas; 
     f) identificarem as estratégias de 
intercompreensão por si utilizadas para 
compreender as interações analisadas; 
     g) desenvolverem as suas 
competências plurilingue e intercultural 
a partir das atividades de formação. 
 

 
 
 
I – Preparação para a participação numa 
sessão na plataforma europeia Galanet 
(www.galanet.be)  (8 horas): 
 

- Apresentação da plataforma Galanet como 
metodologia de formação assente numa 
perspectiva didáctica orientada para a 
intercompreensão entre Línguas Vizinhas; 
 
- Preparação para a participação numa sessão 
desta plataforma: 
     a) Realização de propostas didáticas 
concebidas no âmbito de uma abordagem da 
diversidade linguística e cultural; 
     b) Análise de alguns “Fóruns”, sessões de 
“Chat” e “Dossiers de Imprensa” (documentos 
quadrilingues) de sessões anteriores da 
plataforma. 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Conhecer as representações dos 
sujeitos acerca: 
     * o perfil do professor de línguas; 
     * as potencialidades de um ensino 
de línguas baseado numa perspetiva 
didática da diversidade; 
     * a competência plurilingue; 
     * a competência de 
intercompreensão; 
     * a competência de comunicação 
intercultural; 
     * a pertinência de um ensino de 
línguas direcionado para o 
desenvolvimento das competências 
anteriormente referidas; 
     * o perfil do comunicador 
intercultural competente. 
 
 
- Compreender o modo como os 
sujeitos experienciam o processo de 
investigação / formação. 
 

 

Instrumentos de recolha de dados: 
 
- Secção “O Meu Perfil…” do 
Portefólio Profissional; 
 
- Materiais produzidos pelos sujeitos 
no âmbito das atividades de 
formação – Secção “O Meu Dossiê” 
do Portefólio Profissional; 
 

- Reflexões autobiográficas – 
Secção “O Meu Diário de Bordo” do 
Portefólio Profissional; 
 
- Diário do Investigador. 
 
 
 
Técnica de análise dos dados: 
 
- Análise de conteúdo. 

http://www.galanet.be/
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PLANO DE FORMAÇÃO PLANO DE INVESTIGAÇÃO 

Objetivos de formação Momentos Objetivos de investigação Metodologia 

- Levar os formandos a 
experimentarem e avaliarem as 
potencialidades desta plataforma no 
desenvolvimento das competências 
plurilingue e intercultural e na 
capacidade de intercompreensão; 
 
- Contribuir para o desenvolvimento 
das suas competências plurilingue e 
intercultural e para a sua capacidade 
de intercompreensão em situação de 
comunicação plurilingue e intercultural; 
 
- Sensibilizá-los para as 
potencialidades de um ensino-
aprendizagem de línguas direccionado 
para o desenvolvimento das 
competências plurilingue e 
intercultural; 
 
- Sensibilizar para esta forma de estar 
na comunicação, fomentando a 
vontade de estabelecer outros 
contactos interculturais e de contribuir 
para a sensibilização dos seus alunos 
para esta forma de estar na 
comunicação; 
 
- Levá-los a (re)construir o perfil do 
comunicador intercultural com base 
nas suas experiências e reflexões; 
 
- Desenvolver competências de 
trabalho profissional colaborativo / em 
equipa; 
 
- Desenvolver competências ao nível 
das Tecnologias de Informação e 
Comunicação. 

 
 
 
 
II – Recurso à plataforma europeia Galanet  
como estratégia de formação (22 horas): 
 

- Participação numa sessão (entre fevereiro e 
maio de 2007); 
 
 
 
- Reflexão (individual e conjunta) acerca: 
     a) dos processos de desenvolvimento das 
competências plurilingue e intercultural; 
     b) das dificuldades / facilidades com que se 
vão deparando; 
     c) das estratégias de resolução das 
dificuldades; 
     d) das caraterísticas de um comunicador 
plurilingue e intercultural. 
 
 
 
 
- Reflexão acerca das repercussões desta 
experiência: 
     a) no desenvolvimento das competências 
plurilingue e intercultural dos formandos; 
     b) nas crenças dos formandos acerca das 
potencialidades de um ensino de línguas 
baseado numa didática da diversidade; 
     c) na pertinência que atribuem ao 
desenvolvimento destas competências nos seus 
alunos em contexto escolar; 
     d) na sua formação enquanto professor de 
línguas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Conhecer as suas representações 
acerca da educação em geral e da 
CCI em particular; 
      
 
 
Compreender o modo como os 
sujeitos experienciam o processo de 
investigação / formação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos de recolha de dados: 
 
- Interacções na plataforma Galanet 
(nos fóruns, nos chats, via e-mail); 
 
- Reflexões autobiográficas – 
Secção “O Meu Diário de Bordo” do 
Portefólio Profissional; 
 
- Materiais produzidos pelos sujeitos 
no âmbito das atividades de 
formação – Secção “O Meu Dossiê” 
do Portefólio Profissional; 
 
- Diário do Investigador. 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica de análise dos dados: 
 
- Análise de conteúdo. 
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PLANO DE FORMAÇÃO PLANO DE INVESTIGAÇÃO 

Objetivos de formação Momentos Objetivos de investigação Metodologia 

 
 
 
 
 
 
- Desenvolver competências 
profissionais que lhes permitam ajustar 
as suas práticas pedagógico-didácticas 
às novas finalidades educativas das 
línguas, seleccionando e tratando 
adequadamente os temas, 
organizando actividades e estratégias 
diferenciadas e produzindo materiais 
de acordo com estas finalidades. 

 
- Desenvolver competências de 
trabalho profissional colaborativo / em 
equipa; 
 

- Analisar criticamente: 
     * as suas práticas de sala de aula; 
     * o seu papel enquanto professores 
de línguas. 

 

 
 
 
 
 
III – Desenvolvimento colaborativo, 
implementação e análise de projectos de acção 
(10 horas): 
 
- Idealização, implementação e avaliação de 
pequenos projetos de ação direcionados para o 
desenvolvimento das competências plurilingue e 
de comunicação intercultural dos alunos dos 
formandos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Conhecer as suas representações 
acerca da educação em geral e da 
CCI em particular; 
      
 
 
Compreender o modo como os 
sujeitos experienciam o processo de 
investigação / formação. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Instrumentos de recolha de dados: 
 
 
- Materiais produzidos pelos sujeitos 
no âmbito das atividades de 
formação – Secção “O Meu Dossiê” 
do Portefólio Profissional; 
 
- Reflexões autobiográficas – 
Secção “O Meu Diário de Bordo” do 
Portefólio Profissional; 
 
- Diário do Investigador. 
 
 
 
 
 
Técnica de análise dos dados: 
 
- Análise de conteúdo. 
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DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA E TECNOLOGIA EDUCATIVA 
 

L@LE 
 Laboratório Aberto para a Aprendizagem de Línguas Estrangeiras 
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O Portefólio Profissional pretende funcionar, por um lado, como registo das experiências 

que esta(s) ação(ões) de formação lhe irá(ão) proporcionar, por outro lado, como 

instrumento de avaliação, quer dos formandos, quer da(s) própria(s) ação(ões) de 

formação. 

 

 

 

 

 Encontra-se subdividido nas seguintes secções: 

 

 

 

 

1. Identificação 

 

2. Perfil 
 

2.1. Profissional 

2.2. Linguístico-comunicativo 

2.3. Intercultural 

 

3. Dossiê 1 (trabalhos realizados no âmbito do curso de formação) 

 

4. Dossiê 2 (atividades realizadas no âmbito da sessão Galanet – oficina de 

formação) 

 

5. Dossiê 3 (projecto de acção – oficina de formação) 

 

6. Diário de Bordo 

 

7. Avaliação da(s) ação(ões) de formação 
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Nome: ___________________________________ 

 

 

Data de nascimento: ____ / ____ / ______ 

 

 

Nacionalidade: ___________________________ 

 

 

Naturalidade: ____________________________ 

 

 

Morada:  _____________________________ 

    _____________________________ 

    _____________________________ 

 

 

  Endereço eletrónico: ____________________ 
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1. Habilitações académicas: 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

2. Outros cursos: 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

3. Situação profissional: 

 
 a) Professor 

     1º Ciclo     2º Ciclo     3º Ciclo         Secundário    

   

 b) Outra   Qual? ________________________________________  

 

 
4. Categoria profissional: 
 

a) Professor estagiário  

 

b) Professor contratado  

 

 c) Quadro de Zona Pedagógica - nomeação provisória  

      - nomeação definitiva   

 

 d) Quadro de Escola   - nomeação provisória  

      - nomeação definitiva   
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5. Escalão profissional: _____________________ 

6. Para mim, ser professor de línguas é… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A preencher sempre que quiser reformular a sua definição de professor de línguas. Tenha o cuidado de datar as 

entradas e de referir o que o levou a repensar a sua noção de professor de línguas. 
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7. O melhor professor de línguas que tive oportunidade de conhecer era… 
Quais as suas características? Por que é que o considera tão especial? Recorda-se de algum episódio com este 
professor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. As minhas principais qualidades enquanto professor de línguas são: 
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9. E os meus principais defeitos são:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Enquanto professor de línguas, gostaria de adquirir as seguintes qualidades:  
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11. Uma boa metáfora para definir um professor de línguas seria: 

Justifique a sua opção.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A preencher sempre que quiser encontrar outra metáfora que defina melhor um professor de línguas. Tenha o cuidado 

de datar as entradas e de referir o que o levou a repensar a sua metáfora. 
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12. Uma boa metáfora para definir um aluno de línguas seria: 

Justifique a sua opção.   

 

 

 

 

 

 

 

 

A preencher sempre que quiser encontrar outra metáfora que defina melhor um aluno de línguas. Tenha o cuidado de 

datar as entradas e de referir o que o levou a repensar a sua metáfora. 
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1. Língua(s) Materna(s) (LM): __________________________________________ 

 

2. Se voltasse a nascer, escolheria como LM:  _______________________________ 

Justifique a sua opção. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Consoante os contextos em que me movimento, utilizo diferentes línguas? 

 Sim    Não  

Contextos Línguas utilizadas 

Em família  

Com os amigos  

Em conversas na Internet  

Em troca de e-mails  

Em correspondência (cartas, postais…)  

Em leituras  

Em situações profissionais  

Em filmes, cinema, vídeo, televisão…  

Através da música  

Outro: ___________________________  

Outro: ___________________________  

 

4. Para mim, aprender LE é: 
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5. LE que domino (melhor ou pior): 

A preencher antes do plano de formação. 

Línguas 

Estrangeiras 

Circunstâncias de 

contacto com a LE 

Compr. Escrita Compr. Oral Expr. Escrita Expr Oral Interação 

+ +- - + +- - + +- - + +- - + +- - 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

A preencher após o plano de formação. 

Línguas 

Estrangeiras 

Circunstâncias de 

contacto com a LE 

Compr. Escrita Compr. Oral Expr. Escrita Expr Oral Interação 

+ +- - + +- - + +- - + +- - + +- - 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

6. Como aluno de línguas, sou:  

Mau    Medíocre     Razoável     Bom    Muito bom     

Depende da língua    (especifique: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________) 
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7. As minhas principais qualidades enquanto aluno de línguas são:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. E os meus principais defeitos são:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Na minha perspectiva, se Portugal voltasse a organizar um evento internacional (como a 

Expo 98 ou o Euro 2004), as quatro LÍNGUAS OFICIAIS deveriam ser: 

 

1ª: __________________, porque ___________________________________________________ 

                                                        __________________________________________________ 

2ª: __________________, porque ___________________________________________________ 

                                                        __________________________________________________ 

3ª: __________________, porque ___________________________________________________ 

                                                        __________________________________________________ 

4: __________________, porque ___________________________________________________ 

                                                        __________________________________________________ 

A preencher no caso de pretender mudar as suas opções. Refira as razões que o/a levaram a alterá-las. 
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10. Projetos relacionados com as LE em que participei: 

Tipo de Projeto Título / Tema Língua (s) 
utilizada (s) 

Data Outras 
informações 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

11. Resultados da minha participação nestes projetos. 

Nas caixas de texto que se seguem, reflita acerca das implicações que a participação em cada um dos projetos acima 

mencionados teve na sua formação pessoal, linguística, cultural e/ou profissional. 
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1. A minha definição de comunicação intercultural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A preencher sempre que quiser reformular a sua definição de comunicação intercultural, indicando a data da 

reformulação e o que o levou a repensar a sua definição. 
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2. Ter Competência de Comunicação Intercultural (CCI) é: 
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A preencher sempre que quiser reformular a sua definição de CCI. Tenha o cuidado de datar as entradas e de referir o 

que o levou a repensar a sua definição. 
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3. Registo das minhas viagens a países estrangeiros: 

 

Refira as mais relevantes no que diz respeito aos contactos culturais, refletindo acerca do que terá ganho com elas. Se 

quiser, pode ilustrar as folhas com desenhos, imagens, fotografias, objetos… 

Em cada folha deverá constar as reflexões e impressões acerca de uma só viagem,  por isso, copie esta páginas as 

vezes que necessitar. 
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4. Registo dos meus contactos com pessoas de outras culturas: 

 

4.1. Nas caixas de texto que se seguem, reflicta acerca de situações de comunicação intercultural cuja vivência lhe 

proporcionou sensações de bem-estar. Escolha as mais relevantes deste ponto de vista, descreva-as e enumere as 

causas do sucesso da interação. 
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4.2. Nas caixas de texto que se seguem, reflicta acerca de situações de comunicação intercultural cuja vivência lhe 

proporcionou sensações de mal-estar. Escolha as mais relevantes deste ponto de vista, descreva-as e enumere as 

causas do insucesso da interação. 
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5. O que é que, no seu percurso de vida, contribuiu para a capacidade de estar com o 

Outro? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Imagine que vai passar uma estadia de meio ano num país estrangeiro que nunca visitou. 

O que é que precisa de saber para preparar a sua estadia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. A sua escola vai receber, pelo período de um ano letivo, um professor proveniente de um 

país estrangeiro que nunca visitou Portugal. O que pensa que ele precisa de saber? 
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8. O meu perfil enquanto comunicador intercultural: 

Preencha a tabela que se segue, evidenciando as suas principais qualidades e os seus defeitos enquanto comunicador 

intercultural. Tenha o cuidado de datar todas as entradas. 

 

8.1. Qualidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Defeitos: 
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Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa 

Oficina de Formação 

 

O Professor de Línguas Intercultural: do mundo virtual ao contexto escolar 

 

 

Ficha de Avaliação da Acção de Formação 

 

 

1. A acção de formação correspondeu às suas expectativas? Justifique. 

 

      

 

 

2. Assinale com um X a coluna correspondente à sua avaliação: 
 

 Não Pouco Sim Muito 

A temática da acção é pertinente?     

Os temas/conteúdos abordados foram do seu interesse?     

A estrutura da acção foi coerente?     

A gestão do tempo foi adequada?     

Os objectivos propostos foram cumpridos?     

As actividades / estratégias de formação foram produtivas?     

Houve articulação entre os objectivos e as actividades/estratégias de 
formação? 

    

Os materiais apresentados foram adequados ao tratamento da 
temática? 

    

A metodologia de avaliação adoptada foi adequada?     

A acção proporcionou uma co-construção activa de conhecimentos 
sobre a temática? 

    

A acção permitiu-lhe desenvolver competências para lidar com esta 
temática em contextos curriculares e/ou extracurriculares? 

    

A relação pedagógica entre as formadoras e as formandas foi 
positiva? 

    

 

3. Indique 3 conceitos-chave que relacione com esta acção de formação: 
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4. Complete as frases que se seguem: 
 

a. O que mais gostei foi de 

 porque 

 

b. O que menos gostei foi de   

porque   

 

c. Julgo que nesta acção importa alterar  

 

 

d. Julgo que nesta acção importa manter  

                    

 

5. Esta acção contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal e profissional? Justifique. 

 

 

 

 

6. Como vê a integração desta temática em contexto escolar? 

 

 

 

7. Que temáticas gostaria de aprofundar em acções de formação futuras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela colaboração! 

 

Mónica Bastos 

Helena de Araújo e Sá 
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Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa 

Oficina de Formação 

 

O Professor de Línguas Intercultural: do mundo virtual ao contexto escolar 

 

 

Ficha de Avaliação da Acção de Formação 

 

 

1. A acção de formação correspondeu às suas expectativas? Justifique. 

 

      

 

 

2. Assinale com um X a coluna correspondente à sua avaliação: 

 

 Não Pouco Sim Muito 

A temática da acção é pertinente?     

Os temas/conteúdos abordados foram do seu interesse?     

A estrutura da acção foi coerente?     

A gestão do tempo foi adequada?     

Os objectivos propostos foram cumpridos?     

As actividades / estratégias de formação foram produtivas?     

Houve articulação entre os objectivos e as actividades/estratégias de 
formação? 

    

Os materiais apresentados foram adequados ao tratamento da 
temática? 

    

A metodologia de avaliação adoptada foi adequada?     

A acção proporcionou uma co-construção activa de conhecimentos 
sobre a temática? 

    

A acção permitiu-lhe desenvolver competências para lidar com esta 
temática em contextos curriculares e/ou extracurriculares? 

    

A relação pedagógica entre as formadoras e as formandas foi 
positiva? 

    

 

3. Indique 3 conceitos-chave que relacione com esta acção de formação: 
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4. Complete as frases que se seguem: 

 

a. O que mais gostei foi de 

 porque 

 

b. O que menos gostei foi de   

porque   

 

c. Julgo que nesta acção importa alterar  

 

 

d. Julgo que nesta acção importa manter  

                    

 

5. Esta acção contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal e profissional? Justifique. 

 

 

 

 

 

6. Como vê a integração desta temática em contexto escolar? 

 

 

 

 

 

7. Que temáticas gostaria de aprofundar em acções de formação futuras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela colaboração! 

 

Mónica Bastos 

Helena de Araújo e Sá 
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CHAT  

 

Como pode a escola promover a diversidade ? 

 

 

Galanet:Salon+de+discussion+bleu::galanet_20_3][08/05/2007][20:34:12] 

 

 

[20:34:12][Mónica Bastos][MonicaB] Organisation du chat: 

[20:34:48][Mónica Bastos][MonicaB] I - Apresentação dos chatantes 

[20:35:03][Mónica Bastos][MonicaB] II - Discussão do tema 

: Como pode a escola promover a intercompreensão??? 

[20:36:52][María Elena Ceberio][Paipe] Salut. On est là pour le chat 

professeurs? 

[20:37:11][Mónica Bastos][MonicaB] Les profs d'Águeda sont en train de 

terminer une réflexion 

[20:37:21][Mónica Bastos][MonicaB] ils viennent tout de suite 

[20:38:43][María Elena Ceberio][Paipe] Qu'est-ce qu'on se dit alors? 

[20:41:42][Mónica Bastos][MonicaB] On se présente!!!! 

[20:42:16][Kahrs Cathrine][CathrineK] hola a todas 

[20:42:18][Mónica Bastos][MonicaB] Eu começo: 

[20:42:29][Mónica Bastos][MonicaB] Mónica, da equipa de Águeda 

[20:42:29][Amélie Marconnet][AmélieMA] hola ! 

[20:42:47][Kahrs Cathrine][CathrineK] yo soy Cathrine del euipo de 

Madrid 

[20:42:51][Emília Baptista][emilia] Boas vindas. Olá, como vão? 

[20:42:57][Kahrs Cathrine][CathrineK] pero soy noruega 

[20:42:59][Amélie Marconnet][AmélieMA] no sé en qué lengua voy a 

expresarme ! 

[20:43:03][María Elena Ceberio][Paipe] Soy argentina, de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto. Profesora de FLE y de español 

lengua materna 

[20:43:07][Mónica Bastos][MonicaB] na língua que quiseres 

[20:43:15][Amélie Marconnet][AmélieMA] me llamo Amélie y soy de Saint 

Etienne 

[20:43:56][Luísa Assunção][Luisa] Olá, sou Luísa da equipa de Águeda. 

Profrssora na escola secundária 

[20:44:04][Amélie Marconnet][AmélieMA] no podré permanecer aqui 

durante mucho tiempo pero no importa 

[20:44:18][María Elena Ceberio][Paipe] Yo soy profesora en la 

Universidad y en escuelas secundarias 

[20:44:29][Amélie Marconnet][AmélieMA] soy estudiante 

[20:45:11][Mónica Bastos][MonicaB] sou professora de português e de 

francês, mas não estou a leccionar 

[20:45:22][Kahrs Cathrine][CathrineK] yo soy estudiante de la 

universidad de Oslo, pero estoy haciendo un ano en madrid 

[20:45:31][Mónica Bastos][MonicaB] erasmus, Cathrine??? 

[20:45:38][Kahrs Cathrine][CathrineK] no, pero casi 

[20:45:49][Emília Baptista][emilia] sou professora de português numa 

escola secundária 

[20:45:53][Kahrs Cathrine][CathrineK] ya lo habia hecho, asi que no me 

daban la beca otra vez 

[20:45:55][María Elena Ceberio][Paipe] Qué bien te expresas en 

español!!! 

[20:46:02][Kahrs Cathrine][CathrineK] gracias!! 

[20:46:20][Mónica Bastos][MonicaB] luísa,~não falas???? 

[20:47:08][Mónica Bastos][MonicaB] estamos a esperar mais umas 

professoras de águeda... 

[20:47:16][Mónica Bastos][MonicaB] mas podemos já começar a discutir o 

tema 

[20:47:23][Mónica Bastos][MonicaB] sabem qual é???? 
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[20:47:29][Kahrs Cathrine][CathrineK] yo no sé si vendrá más gente de 

mi equipo... 

[20:47:41][María Elena Ceberio][Paipe] Me parece bien. Yo las dejará a 

las 16, hora de acá (cinco menos, creo). 

[20:47:47][Mónica Bastos][MonicaB] podemos ir rompendo el gielo... 

[20:47:48][Amélie Marconnet][AmélieMA] si la intercomprehension 

[20:47:59][María Elena Ceberio][Paipe] Sí, cómo introducir la 

intercoimprensión en el secundario 

[20:48:08][Mónica Bastos][MonicaB] en la escuela 

[20:48:33][Luísa Assunção][Luisa] sim , estou à espera de ideias!!! 

[20:48:56][Mónica Bastos][MonicaB] ideias sobre???? 

[20:48:56][Kahrs Cathrine][CathrineK] en mi clase hemos estado 

dicutiendo un poco el tema relaciondo con nuestra experiencia con 

Galanet 

[20:48:58][Amélie Marconnet][AmélieMA] soy la unica aqui que vive en 

Francia verdad ? 

[20:49:14][Mónica Bastos][MonicaB] me parece que sí, Amélie 

[20:49:19][Amélie Marconnet][AmélieMA] de acuerdo 

[20:49:21][Alda Rita][rita] olá pessoal! 

[20:49:28][Mónica Bastos][MonicaB] olá, Rita!!!!!! 

[20:49:31][Amélie Marconnet][AmélieMA] ola rita ! 

[20:49:43][María Elena Ceberio][Paipe] Hola, Rita. Bienvenida 

[20:49:58][Kahrs Cathrine][CathrineK] ciao! 

[20:50:52][Mónica Bastos][MonicaB] Vamos então reflectir.... 

[20:50:54][Mónica Bastos][MonicaB] Comment peut l'école promouvoir 

l'intercoompréhension? 

[20:51:13][Mónica Bastos][MonicaB] quel est le rôle du professeur??? 

[20:51:28][María Elena Ceberio][Paipe] En el caso de mi país, para 

pensar "en la escuela", habría que pensar "en qué jurisdicción" y "con 

qué profesores", en la escuela pública y/o en la privada,  con qué 

medios 

[20:51:32][Mónica Bastos][MonicaB] que tipo de actividades devemos 

utilizar nas aulas???? 

[20:51:52][Kahrs Cathrine][CathrineK] yo creo que hay que intentar 

cambiar las creencias que tienen los alumnos sobre las lenguas 

extranjeras 

[20:52:14][Amélie Marconnet][AmélieMA] me parece que la 

intercomprhension es aun mas dificil en un pais como Francia que na 

hace nada para promover las lenguas ! 

[20:52:16][Kahrs Cathrine][CathrineK] porque muchas veces creemos que 

no vamos a entender una lengua' 

[20:52:55][Amélie Marconnet][AmélieMA] si muchas veces tenemos miedo a 

lo nuevo 

[20:53:13][Kahrs Cathrine][CathrineK] y existen muchos estereotipos 

dificiles de cambiar 

[20:53:21][Amélie Marconnet][AmélieMA] si claro ! 

[20:53:26][María Elena Ceberio][Paipe] La intercomrpensión entre dos 

lenguas es posible. El profesor de FLE o de portugués, o de italiano 

puede hacerlo en su aula. Pero es cuestión de promoción de las 

lenguas, com alguien dijo. En mi país, se promueve especialmente el 

inglès desde las esferas ministeriales 

[20:53:30][Alda Rita][rita] o problema é que la intercompreensão é um 

conceito muito pouco claro para nos professores e até alunos 

[20:53:57][Kahrs Cathrine][CathrineK] nosotros que somos linguistas lo 

vemos de otra forma, pero la gente en general lo ve dce otra forma 

[20:54:03][Mónica Bastos][MonicaB] muitas vezes vê-se o conceito como 

uma competência, e não é isso que se trata 

[20:54:21][Emília Baptista][emilia] penso que a Cathrine está a 

explicar que muitas vezes a intercompreensão nasce da necessidade de 

entendermos o outro e sermos entendidos o que não é exactamente o 
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mesmo que dizer que falamos fluentemente e com correcção extrema esta 

ou aquela língua 

[20:54:34][Mónica Bastos][MonicaB] intercompreensão = processo de 

compreensão entre povos que falam (ou não) línguas diferentes 

[20:54:36][Amélie Marconnet][AmélieMA] me parece que lo primero que 

tiene que hacer el profesor es hablar en la lengua que enseña y 

utilizar la otra lo menos posible 

[20:54:38][Soledade Matos][soledade] O professor deve continuar a ser 

sempre o mediador na interacção educativa. A Intercompreensão só é 

possível quando cada um de nós romper as barreiras do medo e quando os 

governos a assumirem de facto! 

[20:55:12][Mónica Bastos][MonicaB] Soledade, a intercompreensão é 

política? 

[20:55:29][María Elena Ceberio][Paipe] Creo que habria que revisar los 

objetivos de la enseñanza de lenguas y justificar la intercomprensión: 

por qué y para qué, Creo q ue es muy posible. 

[20:55:41][Mónica Bastos][MonicaB] Amélie, será que é só utilizar uma 

língua o menos possível???? 

[20:55:48][Alda Rita][rita] não é fácil promover a intercompreensão 

quando nós pouca prática temos (ou talvez não) da intercompreensão. 

[20:56:14][Amélie Marconnet][AmélieMA] no : la mayor parte del tiempo 

al contrario ! 

[20:56:44][Mónica Bastos][MonicaB] Paipe, na Europa existe uma 

documento (o quadro europeu comum de referência) que aponta como 

objectivos para o ensino das línguas o desenvolvimento de uma 

competência plurilingue e intercultural 

[20:56:54][Mónica Bastos][MonicaB] passa-se o mesmo na Argentina???? 

[20:57:03][Kahrs Cathrine][CathrineK] por ejemplo en los paises 

escandinavos los noruegos entienden a los daneses y a los suecos, pero 

esos dicen que no entienden ninguna de las otras lenguas escandinavas. 

esto es más una cuestion de actitud hacia las otra lenguas 

[20:57:12][Emília Baptista][emilia] penso que todos enfermamos do 

memso mal que é tentar aprender e aplicar correctamente as línguas 

porque foi desta forma que fomos ensinadas, não será? 

[20:57:24][Amélie Marconnet][AmélieMA] si lo estoy estudiendo pero 

(hablo para el caso de Francia) nada esta aplicado en efecto ! 

[20:57:27][Mónica Bastos][MonicaB] concordo com a emília 

[20:57:47][Mónica Bastos][MonicaB] esse é o problema, Amélie 

[20:57:49][Corália Almeida][cora] Nós, professores de línguas na 

escola de hoje, devemos preocupar-nos em dar as ferramentas 

linguísticas e culturais aos nossos alunos para que eles possam 

continuar a aprender e a comunicar na diversidade linguística e 

cultural 

[20:58:07][Mónica Bastos][MonicaB] as orientações não se concretizam 

[20:58:13][Mónica Bastos][MonicaB] Sílvia!!!!! 

[20:58:17][Sílvia Melo][SilviaM] finalmente.... me voilà 

[20:58:27][Mónica Bastos][MonicaB] estava difícil!!!! 

[20:58:40][Sílvia Melo][SilviaM] pois... mas vejo que há aqui um 

painel animado 

[20:58:55][Mónica Bastos][MonicaB] estavmos a falar das dificuldades 

do trabalho da intercompreensão na escola 

[20:59:38][Sílvia Melo][SilviaM] eu acho que as dificuldades comecam 

logo na divisao disciplinar... 

[21:00:08][Mónica Bastos][MonicaB] no trabalho compartimentado das 

línguas na escola 

[21:00:11][Alda Rita][rita] eu como professora tento passar noções de 

tolerância relativamente aos outros, isto também é intercomprensão, 

mas na verdade tenho a sensação de que não estou a contribuir muito 

para o desenvovimento de competencias de aprendizagem das 

línguas.seria preciso mais. 
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[21:00:12][Kahrs Cathrine][CathrineK] yo no soy profesora y solo puedo 

hablar desde mi perspectiva de estudiante de lenguas 

[21:00:25][Emília Baptista][emilia] considero que a escola portuguesa, 

pelos menos a minha, está repleta de jovens riquíssimos do ponto de 

vista linguístico mas nós continuamos a massacrá-los com a   nossa ou 

as nossas línguas curriculares e não tiramos partido da diversidade 

existente à nossa voltq que servirá para o enriquecimento linguístico 

dos alunos mas também para o meu próprio enriquecimento 

[21:00:36][Mónica Bastos][MonicaB] a tua perspectiva é muito bem 

vinda, Cathrine!!!! 

[21:00:44][Mónica Bastos][MonicaB] é sempre bom ouvir os alunos... 

[21:00:55][Kahrs Cathrine][CathrineK] gracias :-) 

[21:00:57][Corália Almeida][cora] Como eras tu enquanto estudante de 

línguas, CathrineK? Que línguas aprendeste? 

[21:01:21][Soledade Matos][soledade] A intercompreensão é uma 

competência e como tal tem que ser desenvolvida e para que essa seja 

uma atitude pedagógica assumida é condicionada pela política e pelas 

políticas 

[21:01:33][Kahrs Cathrine][CathrineK] yo aprendi ingles, un poquito de 

frances, italiano y espanol 

[21:02:02][Lucinda Bento][lucy_lu] Parece que nos preocupamos 

muito,como dizia a Emília há pouco, com o desenvolvimento de uma 

competência comunicativa mais na base da correcção linguística, na 

adequação discursiva,do que com o desenvolvimento de outras que nos 

ajudam a aceder a informação e a regir a ela. 

[21:02:05][Sílvia Melo][SilviaM] .... e vai daí, condicionada pelas 

representacoes do currículo e pelas interpretacoes dos programas 

[21:02:27][Amélie Marconnet][AmélieMA] y aprendiste todas esas lenguas 

en el instituto o en la universidad unicamente cathrine ? 

[21:02:40][Lucinda Bento][lucy_lu] com menos esforço, diz o caracol a 

escrever 

[21:02:42][Kahrs Cathrine][CathrineK] y a verdad es que esta es la 

primera vez que estoy aprendiendo la intercomprensión en una 

institucion educativa 

[21:02:50][Mónica Bastos][MonicaB] e pelas próprias representações do 

que é ensinar uma língua 

[21:02:51][María Elena Ceberio][Paipe] En la región en la cual vivo, 

se enseña casi exclusivamente inglés en la escuela. Hay muy pco 

francés, italiano y portugués. Esto ha sido condicionado por las 

políticas educativas. Aunque hay "acuerdos marco" que declaran el 

beneficio del plurilingüismo, la realidad es bien otra. 

[21:03:25][Kahrs Cathrine][CathrineK] aprendi ingles y frances solo en 

la escuela, mientras que aprendi italiano y espanol viviendo en esos 

paises 

[21:03:36][Sílvia Melo][SilviaM] pois, Paipe... em POrtugal tb... 

[21:03:41][Mónica Bastos][MonicaB] então, como podemos nós, 

professores e alunos, mudar esta realidade???? 

[21:04:08][Mónica Bastos][MonicaB] temos de tomar posições, nas nossas 

aulas... 

[21:04:10][Sílvia Melo][SilviaM] por exemplo, Portugal, neste momento, 

regista a menor percentagem de estudantes de Latim de toda a Europa 

[21:04:23][Alda Rita][rita] é difícil de mudar. 

[21:04:23][Lucinda Bento][lucy_lu] redefinindo o plano de aula, Mónica 

[21:04:31][Corália Almeida][cora] parece-me que nós percebemos o 

conceito de intercompreensão, aceitamos a necessidade de o pôr em 

prática nas nossas aulas, mas temos ainda muito a tendência para 

ensinarmos a língua estrangeira "à moda antiga", isto é, fazer os 

alunos ouvir, ler, escrever e falar correctamente... 

[21:04:36][Sílvia Melo][SilviaM] muito atrás dp aíses cuja língua nem 

é romanica 
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[21:04:45][Kahrs Cathrine][CathrineK] en noruega no se estudia latin 

porque no forma parte de nuestra cultura 

[21:04:59][María Elena Ceberio][Paipe] Es imposible hacerlo 

individualmente. Habría que difundir, mostrar, convencer a las 

autoridades educativas de facilitar las prácticas y de crear espacios 

propicios. 

[21:05:15][Sílvia Melo][SilviaM] nao é disciplina obrigatória, mas 

estuda-se, creio Catherine 

[21:05:27][Kahrs Cathrine][CathrineK] puede ser 

[21:05:38][Mónica Bastos][MonicaB] no caso português, o problema é que 

as políticas europeias apontam num sentido e as portuguesas noutro 

[21:05:41][Kahrs Cathrine][CathrineK] los que estudian medicina lo 

tienen que estudiar 

[21:05:42][Emília Baptista][emilia] será que a intercompreensão não 

terá igualmente  a ver com o prestígio ainda atribuído a determinadas 

línguas ? 

[21:06:06][Mónica Bastos][MonicaB] no meio disto tudo, os professores 

sentem-se perdidos... 

[21:06:25][Kahrs Cathrine][CathrineK] si, emilia, yo creo eso tambien 

[21:06:42][María Elena Ceberio][Paipe] La charla está muy interesante 

pero debo dejarlas porque tengo trabajo. Me resulta muy interesante 

compartir información  sobre realidades tan diferentes. Esta noche 

leeré el arcdhivo de chat. Arrivederci. Beijinhos. 

[21:06:50][Amélie Marconnet][AmélieMA] lo siento mucho pero tengo que 

abandonarlas !! 

[21:06:53][Mónica Bastos][MonicaB] ok, Paipe... 

[21:06:58][Sílvia Melo][SilviaM] pessoalmente, acontece que há que 

saber o que se quer ensinar e para que e a quem... na escola privada 

onde trabalho, querem que eu ensine Portugues (ler, ouvir, falar, 

gramatica, ...) e se eu nao o faco, os alunos nao se inscrevem e a 

escola perde dinheiro e eu perco o trabalho... 

[21:07:00][Mónica Bastos][MonicaB] gracias por tu presença 

[21:07:14][Alda Rita][rita] hoje em dia, as politicas educativas estão 

viradas para as disciplinas científicas, a cultura humanística vai 

perdendo terreno e o ensino das línguas também 

[21:07:20][Corália Almeida][cora] As orientações dos nossos programas 

de línguas estão de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência, 

mas os exames nacionais que os nossos alunos têm que fazer, orientam-

se por critérios de outrora... 

[21:07:23][Amélie Marconnet][AmélieMA] adios ! 

[21:07:55][Sílvia Melo][SilviaM] * desculpem os meus problemas de 

teclado, mas estou num computador alemao 

[21:08:14][Emília Baptista][emilia] lamento que não continuem pois foi 

bastante agradável 

[21:08:21][Lucinda Bento][lucy_lu] os portugueses são lentos a 

acompanhar o ritmo da europa. Quando chegarmos à fase da 

intercompreensão, já a UE redefiniu as suas políticas e "inventou" 

mais outra estratégia no domínio do ensino das línguas 

[21:08:38][Mónica Bastos][MonicaB] pois, andamos sempre na cauda... 

[21:08:45][Sílvia Melo][SilviaM] nao sei se é lentidao ou obstinacao 

[21:08:57][Lucinda Bento][lucy_lu] é vício! 

[21:09:09][Mónica Bastos][MonicaB] é bem capaz de ser teimosia, medo 

de arriscar o novo, o diferentes... 

[21:09:11][Sílvia Melo][SilviaM] e nao é assim tao corrente encontrar 

a intercompreensao nas práticas de outros países europeus 

[21:09:20][Lucinda Bento][lucy_lu] Concordo, Mónica 

[21:09:22][Alda Rita][rita] nos portugueses sempre a assumir que somos 

piores???!!! 

[21:09:22][Corália Almeida][cora] Não creio que o ensino das línguas 

perca terreno. Acho é que o "nosso" ensino das línguas não acompanha 
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as necessidades dos cidadãos face à evolução científica, tecnológica, 

profissional,... 

[21:09:36][Sílvia Melo][SilviaM] eu fui a um congresso em espanha 

falar de competencia plurilingue e acharam que eu era louca ou, no 

mínimo, filósofa 

[21:09:48][Mónica Bastos][MonicaB] já alguém aqui disse que em frança 

não se faz nada para promover as outras línguas 

[21:09:53][Lucinda Bento][lucy_lu] porquê, Cora? 

[21:09:57][Mónica Bastos][MonicaB] em espanha parece que é a mesma 

coisa 

[21:10:03][Sílvia Melo][SilviaM] por isso, nao creio que é um problema 

portugues.... 

[21:10:05][Emília Baptista][emilia] parece-me bem que de uma ou de 

outra forma sempre praticamos a intercompreensão se bem que com outros 

nomes ou será que estou a ver mal o filme? A diferença maior é que o 

faziamos empiricamnete e sem que lhe fosse reconhecido  um mérito 

especial. 

[21:10:10][Maria Albertina Ferreira][tina_abreu] Concordo contigo 

Rita! Porque havemos de ser os piores? 

[21:10:32][Sílvia Melo][SilviaM] CONCORDO COM A EMILIA... e digo-o em 

maiúsculas e tudo 

[21:10:48][Soledade Matos][soledade] Lucy Temos que ter mais auto-

estima, coisa que os outros povos tratam de adubar... 

[21:11:02][Alda Rita][rita] verdade companheira, por vezes até somos 

muito bons tina abreu! 

[21:11:04][Corália Almeida][cora] porque continuamos a ensinar a 

língua por objectivos de excelência e não por objectivos de 

intercompreensão, de diversidade... 

[21:11:26][Lucinda Bento][lucy_lu] Sim,Emília, talvez de forma 

"inconsciente" 

[21:11:26][Sílvia Melo][SilviaM] quando chegamos a falar frances ou 

portuhgues no primeiro dia a uma sala de aula estrangeira e tentamos 

fazer-nos entender, isso é já intercompreensao, n+ao???? 

[21:11:32][Kahrs Cathrine][CathrineK] yo creo que en espana hay como 

un "autoestima" baja en la gente cuando se trata de aprender otras 

lenguas, no sé si es así en los demás paises latinos 

[21:12:09][Alda Rita][rita] nós portugueses pensamos ter facilidade, 

mas não sei se é assim 

[21:12:13][Soledade Matos][soledade] Claro que é, Silvia 

[21:12:34][Sílvia Melo][SilviaM] entao, parece que intercompreensao é 

quando... o professor quiser... 

[21:12:49][Mónica Bastos][MonicaB] essa baixa auto-estima dos 

espanhóis, pode dever-se ao tal ensino das línguas orientado para a 

competência de uma native speaker 

[21:12:52][Sílvia Melo][SilviaM] ou melhor.... quando reunir as 

condicoes para que seja possível 

[21:13:03][Kahrs Cathrine][CathrineK] si, claro 

[21:13:20][Soledade Matos][soledade] Claro,silvia 

[21:13:21][Corália Almeida][cora] Eu deveria ser capaz de aceitar, 

enquanto professora da línguas, que os alunos podem ler melhor em 

francês, mas falar melhor em inglês e avaliá-los de acordo com isso... 

[21:13:25][Mónica Bastos][MonicaB] se nos exigem que sejamos perfeitos 

ao falar outra língua, é normal que fiquemos inseguros 

[21:13:33][Kahrs Cathrine][CathrineK] ya que eso es tradicionalmente 

lo que se quiere alcanzar 

[21:13:53][Mónica Bastos][MonicaB] mas isso é uma grande pressão para 

o aluno 

[21:13:55][Maria Albertina Ferreira][tina_abreu] Olha, Catherine, mas 

tu consegues acompanhar o que estamos a dizer, bem como nós que te 

entendemos! Como tal há que fortalecer essa auto-estima e tornarmo-nos 

numas poliglotas! 
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[21:14:00][Emília Baptista][emilia] não concebo de forma alguma que um 

professor de línguas apenas domine uma língua ou então isto será um 

enorme contrasenso 

[21:14:06][Sílvia Melo][SilviaM] olhem, muito sinceramente, nao tenho 

nada contra o native speaker.... e dependendo do onde, quando e para 

que se aprende, querer falar correctamente é uma necessidade e um 

objectivo legítimo 

[21:14:10][Mónica Bastos][MonicaB] é um objectrivo quase impossível de 

atingir, não achas Catherine? 

[21:14:22][Corália Almeida][cora] Mas não, a prática é que os alunos 

têm que ler bem , escrever bem, comunicar bem em todas aslínguas 

estrangeiras que aprende... Será que é este o caminho? 

[21:14:31][Kahrs Cathrine][CathrineK] tienes razón tina 

[21:14:45][Maria Albertina Ferreira][tina_abreu] Claro, Emília! Só não 

domino o alemão, o russo e o chinês... 

[21:15:10][Mónica Bastos][MonicaB] mas exige-se que o aluno domine 

perfeitamente o Inglês, o Francês... 

[21:15:15][Sílvia Melo][SilviaM] mas Tina, o nível de afastamento em 

relacao ao espanhol e portugues nao é grande e torna a 

intercompreensao mais fácil 

[21:15:16][Mónica Bastos][MonicaB] será isto possível??? 

[21:15:25][Kahrs Cathrine][CathrineK] si, monica, creo que eso es 

imposible sin vivir muchos anos en un pais extranjero 

[21:15:43][Luísa Assunção][Luisa] Mas cmo defender a intercompreensão 

se depois, nos exames, os alunos têm de escrever correctamente 

[21:16:12][Sílvia Melo][SilviaM] imersao........... bolas, daqui a 

pouco vou ficar infeliz.... supostamente estou imersa em alemao e 

digamos que vou no A2 

[21:16:22][Sílvia Melo][SilviaM] (e nem me refiro à auto-estrada LOL) 

[21:16:29][Mónica Bastos][MonicaB] o Sílvia!!!! que exagero... 

[21:17:00][Sílvia Melo][SilviaM] voilà Luisa.... a incompatibilidade 

das filosofias e das práticas 

[21:17:01][Lucinda Bento][lucy_lu] ah! pensei que era o teu nível de 

proficiência, de acordo com o definido pela UE ;) 

[21:17:14][Sílvia Melo][SilviaM] pois Lucy ;) 

[21:17:45][Mónica Bastos][MonicaB] esse é o grande problem,a 

[21:17:46][Maria Albertina Ferreira][tina_abreu] Allô Silvia! Agora 

que já te identifiquei... Daqui a tua ex prof de Francês do 12º ano, 

Albertina da Marques de Castilho... És tu mesmo? 

[21:17:58][Mónica Bastos][MonicaB] assim, parece que estamos a remar 

contra a maré... 

[21:18:00][Corália Almeida][cora] olá, Sílvia! Wie geht's? 

[21:18:16][Sílvia Melo][SilviaM] sou sou, Albertina.... 

[21:18:18][Maria Albertina Ferreira][tina_abreu] Não sei alemão... 

[21:18:18][Sílvia Melo][SilviaM] :) 

[21:18:25][Kahrs Cathrine][CathrineK] creis que en el futuro llegarmos 

a una situación en la que no se les exigirá a los alumnos que hablen y 

escriben correctamente, sino que basta llegar a la intercomprensión? 

[21:18:35][Sílvia Melo][SilviaM] parece que estao cá todas as minhas 

ex!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

[21:18:43][Emília Baptista][emilia] não falei em parte alguma em 

dominar e muito menos ,como fazes acreditar, as mais díspares, contudo 

penso que somos capazes de entender outras línguas ou não? 

[21:18:48][Sílvia Melo][SilviaM] mir geht?s gut 

[21:19:04][Lucinda Bento][lucy_lu] Quem sabe,Catherine 

[21:19:05][Mónica Bastos][MonicaB] penso que não, Catherine 

[21:19:17][Soledade Matos][soledade] Realmente... que susto Silvia! 

[21:19:35][Sílvia Melo][SilviaM] só falta o Rogério! LOL 

[21:19:41][Mónica Bastos][MonicaB] também não podemos ir a extremos... 

[21:19:56][Kahrs Cathrine][CathrineK] ya, es verdad 
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[21:20:06][Corália Almeida][cora] Pois, Cathrine, não sei! Mas às 

tantas ser um falante de línguas com níveis diferentes de 

proficiência, como tu! Sabes bem inglês, 

[21:20:39][Mónica Bastos][MonicaB] ser 

? 

[21:20:46][Maria Albertina Ferreira][tina_abreu] Naquilo que nos 

metemos, Sílvia! Num projecto de tentar hablar un poquito de tutto! 

Mas alemão, decididamente, não! 

[21:20:46][Corália Almeida][cora] Já dominas bem o espanhol e percebes 

ou sabes um pouquito de francês e de italiano... Não é? 

[21:20:54][Kahrs Cathrine][CathrineK] quizá en algunas lenguas (como 

la tercera o la cuarta que se aprende) ese puede ser el objetivo 

[21:21:04][Mónica Bastos][MonicaB] será que serão só estes os 

constrangimentos a um trabalho de intercompreensão??? 

[21:21:11][Lucinda Bento][lucy_lu] Warum nicht,Tina? 

[21:21:15][Kahrs Cathrine][CathrineK] si, asi es 

[21:21:25][Sílvia Melo][SilviaM] ja, gute Frage! 

[21:21:29][Corália Almeida][cora] Quais constrangimentos, Mónica? 

[21:21:41][Mónica Bastos][MonicaB] será que a "culpa" é só das 

políticas???? de nos exigirem umas coisas nos programas e outras nos 

exames???? 

[21:21:51][Corália Almeida][cora] Ah, afinal já dominas o alemão... 

[21:21:56][Sílvia Melo][SilviaM] olhem, eu estou constragida por 

questoes alimentares: tenho fome... 

[21:22:10][Mónica Bastos][MonicaB] pois, aí já é uma hora depois... 

[21:22:18][Sílvia Melo][SilviaM] domino um alemao e chega... nada de 

generalizar LOL :) 

[21:22:37][Mónica Bastos][MonicaB] LOL 

[21:22:54][Corália Almeida][cora] Tou a perceber... auf wiedersehen 

[21:22:54][Emília Baptista][emilia] auf Wiedersen 

[21:23:10][Sílvia Melo][SilviaM] bueno chicas, os dejo.... tengo 

hambre y mis 49 kg no me dejan 

[21:23:26][Mónica Bastos][MonicaB] vai lá comer... 

[21:23:31][Sílvia Melo][SilviaM] así que ha sido un placer y me 

despido.... 

[21:23:31][Mónica Bastos][MonicaB] vêmo-nos por aí... 

[21:23:34][Lucinda Bento][lucy_lu] A política é uma grande 

condicionante 

[21:23:59][Mónica Bastos][MonicaB] bises... Sílvia... 

[21:24:00][Maria Albertina Ferreira][tina_abreu] Ciao Sílvia, quem me 

dera ter 49 kg! 

[21:24:03][Sílvia Melo][SilviaM] besitos, pupici 

[21:24:04][Lucinda Bento][lucy_lu] e nós gostamos de cumprir com as 

regras 

[21:24:04][Corália Almeida][cora] Cathrine, como é que se diz em 

norueguês "Olá, tudo bem?" 

[21:24:31][Kahrs Cathrine][CathrineK] se dice: Hei, hvordan går det? 

[21:25:06][Mónica Bastos][MonicaB] fala mais em noruguês... 

[21:25:15][Mónica Bastos][MonicaB] *norueguês 

[21:25:21][Corália Almeida][cora] Realmente é muito diferente do 

português! É pena não podermos ouvir... 

[21:25:24][Lucinda Bento][lucy_lu] testa a nossa intercompreensão 

[21:25:28][Alda Rita][rita] vou-me embora. adeus garotas 

[21:25:37][Mónica Bastos][MonicaB] adeus, Rita!!!! 

[21:25:50][Kahrs Cathrine][CathrineK] norsk kan virke vanskelig, men 

det er ganske lett! 

[21:26:02][Luísa Assunção][Luisa] me voi también. hasta la vista! 

[21:26:07][Kahrs Cathrine][CathrineK] el noruego puede parecer 

dificil, pero es bastante facil 

[21:26:07][Lucinda Bento][lucy_lu] tens k ir embora jantar??? 

[21:26:21][Emília Baptista][emilia] o mesmo para ti cara amiga 
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[21:26:41][Corália Almeida][cora] parece-me que na tua mensagem norsk 

significa norueguês, verdade? 

[21:26:47][Maria Albertina Ferreira][tina_abreu] Vou também, mas 

Cathrine, o português ou mesmo o francês é mais fácil! 

[21:26:48][Mónica Bastos][MonicaB] eu não consegui perceber nada :( 

[21:26:51][Maria Albertina Ferreira][tina_abreu] Ciao! 

[21:26:55][Kahrs Cathrine][CathrineK] si, eso es 

[21:27:10][Kahrs Cathrine][CathrineK] jaja, si 

[21:27:10][Soledade Matos][soledade] E tu também,Catherine 

[21:27:23][Mónica Bastos][MonicaB] eso o quê??? 

[21:27:35][Emília Baptista][emilia] foi um prazer falar contigo 

Catherine até à próxima Bye Bye 

[21:27:37][Soledade Matos][soledade] Adiós... 

[21:27:44][Lucinda Bento][lucy_lu] Tschuss 

[21:27:47][Kahrs Cathrine][CathrineK] igualmente un placer 

[21:27:51][Kahrs Cathrine][CathrineK] hasta luego 

[21:27:57][Kahrs Cathrine][CathrineK] hade bra 

[21:28:01][Corália Almeida][cora] o resto já não compreendo nada! 

Também tenho que abandonar, até um dia deste Foi um prazer hablar 

contigo 

[21:28:24][Mónica Bastos][MonicaB] também vou sair... 

[21:28:28][Kahrs Cathrine][CathrineK] un placer para mi tambien 

[21:28:31][Kahrs Cathrine][CathrineK] ok 

[21:28:36][Kahrs Cathrine][CathrineK] ha sido interesante 

[21:28:44][Mónica Bastos][MonicaB] gostei muito de tentar compreender 

norueguês... 

[21:28:46][Kahrs Cathrine][CathrineK] nos vemos por aqui 

[21:28:51][Mónica Bastos][MonicaB] bisous.... 

[21:28:55][Kahrs Cathrine][CathrineK] besos 
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Interações nos fóruns de discussão – sessão “Entre Línguas e Culturas” (plataforma Galanet) 

Sujeito: OF1  

Data / Hora Fase Fórum Citação 

10/04/07 
(20:59) 

2 TEMA COMUM: Las lenguas 
en el mundo contemporáneo 

Penso que a diversidade linguística é uma realidade que não pode ser questionada, porque sem ela não há 
criatividade ou maneiras diferentes de ver o mundo. Actualmente, a criatividade é uma mais valia cada vez mais 
importante. 

 

Sujeito: OF2 

Data / Hora Fase Fórum Citação 

27/02/07 
(21:04) 

1 Quebremos o gelo / Brisons la 
glace 

Olá a todos! 
Sou portuguesa, professora. Espero que esta experiência me enriqueça enquanto pessoa, espero também encontrar 
pessoas interessantes e aprender. 

27/02/07 
(21:15) 

1 E voi vi siete mascherati? Não gosto muito do Carnaval. Não acho piada às máscaras e não gosto de me mascarar. Admiro o trabalho, a 
persistênsia, a imaginação, a beleza de alguns desfiles de Carnaval (Brasil, Veneza), mas não viajaria a estes países 
por este motivo. 

27/02/07 
(21:23) 

1 Música e línguas Música é uma coisa que me toca. Adoro estar na mediateca a trabalhar, com o meu i-pod ligado. Desligo deste stress 
diário e o tabalho que estou a fazer até tem outro sabor, corre sobre rodas... É verdade, a música é cultura também... 
A propósito, já ouviram a nova daquele açoreano, cujo nome não sei. Acho que a música se chama "Calafão", onde 
ele solta as palavras "... aqui não faz snow... / aqui não se anda muuuuito..." 

10/04/07 
(21:06) 

2 Globalização: efface ou 
renforce nuestra identidad 
linguistiche e culturale???? 

Não penso que a nossa identidade linguistica e cultural esteja ameaçada pela globalização. É certo que o poder 
económico dita as regras da comunicação global: o uso do inglês. E depois? Não pode existir uma língua que sirva 
estes propósitos? Mas a minha língua é a minha identidade. Choro, rio, penso, amo em português. E este privilégio é 
unico! Somos uma Europa onde cabem vários países, várias identidades, várias línguas, várias culturas. Não pode 
haver uma língua que se destaque pelos seus fins utilitários (a comunicação dos négócios, da economia) sem anular 
todas as outras? 

10/04/07 
(21:27) 

2 ROMANÓFONOS: seremos 
assim tão parecidos / 
diferentes???? 

Concordo que enquanto povo somos uno e enquanto pessoas falantes de línguas românicas temos características 
comuns e outras que nos distanciam... É interessante perceber como muitas expressões e construções da nossa 
língua têm eco semelhante nas outras. Os provérbios, por exemplo, dizem muito do que somos enquanto cultura que 
nos identifica como povo, mas eles também têm correspondência noutras línguas... e a representação cultural é a 
mesma. Pois, somos falantes de línguas românicas.  
Mas o mar (a nossa posição geográfica) interfere nas nossas características identitárias que nos separam dos outros - 
somos o povo da "saudade", adoramos não chegar a horas aos encontros, temos até institucionalizado este hábito, é 
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"o quarto de hora académico"... 

24/04/07 
(20:23) 

3 Tra pentole e fornelli... Les 
langues et cultures dans nos 
cuisines 

É verdade que a cozinha tradicional fala das nossa raízes, identifica-nos e dá-nos a conhecer ao mundo... 
Quero contribuir com um doce, para mim, tipicamente portuguêsn - O PÃO DE LÓ! Descobri que os portugueses o 
levaram para o Japão em 1700 e descobri que em Itália este mesmo doce existe e que se chama "Pan di Spagna".  
Afinal um doce que eu considero bem português, existe em Itália com o nome de Espanha? Já acredito que cozinha, 
línguas e culturas se interpernetram... 
Mas vamos ao "Pão de Ló". Em Portugal existem diversas variedades e normalmente tomam o nome das 
localidades/cidades (Pão de ló de Ovar, de Alfeizerão, de Margaride, de Vouzela...) 
É um bolo doce, seco ou molhado, de acordo com as regiões e é muito bom com queijo da serra. 
Para ver, ler e experimentar,... 
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A3o-de-l%C3%B3 
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1252236 

29/04/07 
(23:14) 

3 Tra pentole e fornelli... Les 
langues et cultures dans nos 
cuisines 

Pegando na ideia do Grupo de Turim, aqui vai o meu contributo para o "Mamie Galanet". 
A tradição da cozinha portuguesa vem dos animais que as pessoas criavam em casa: porco, aves de capoeira (galinha, 
frango, pato, perú,), ovelha, cabrito, cabra e porque somos um país de pescadores, o peixe entra muito na nossa 
alimentação, sobretudo no litoral. Assim, tradicionalmente, no interior do país, desenvolveram-se muitos pratos à 
base de porco (os "rojões de porco" são maravilhosos), os enchidos de porco,... Nas povoações do litoral, a 
alimentação é muito à base do peixe. Mas aquilo em que os portugueses se especializaram mesmo, foi no 
BACALHAU! (que por sinal vem da Noruega). Dizem que há 1001 maneiras de preparar Bacalhau, em Portugal. Nunca 
contei, mas que há muitas, há! Aqui, come-se bacalhau de norte a sul, no litoral e no interior... 
No Natal, casa que se preze tem um prato de bacalhau. Na região onde moro (Águeda-Aveiro) é tradição comer na 
noite de Natal "Bacalhau cozido com todos" (a quantidade varia de acordo com o número de pessoas). É de 
preparação muito simples: 
Postas de bacalhau (demolhado) 
batata para cozer 
legumes (couve ou grelos) 
ovos cozidos 
dentes de alho 
azeite 
sal (q.b.) 
Coze-se o bacalhau durante 15 ou 20 minutos. Num tacho à parte coze-se a couve e os ovos e noutro, as batatas. 
Dispõem-se o bacalhau, os legumes, e os ovos cozidos num prato de servir. Cada pessoa rega com um bom azeite e 
tempera com alho picadinho. Outra opção é aquecer o azeite com os dentes de alho e temperar com este preparado. 
Para os interessados em saber mais sobre pratos de bacalhau, algumas fotografias e sites. 
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http://www.receitasemenus.net/content/view/4344/300/ 
http://www.gastronomias.com/ 

29/04/07 
(23:30) 

3 Tra pentole e fornelli... Les 
langues et cultures dans nos 
cuisines 

Na diversidade gastronómica portuguesa, existem muitos pratos com grande tradição cuja terminologia nos envia 
para outros países, regiões, culturas. Temos o "arroz à valenciana", "o bacalhau à catalã", o "bife de atum à 
Provença", "a carne à bolonhesa",... Será que Portugal também entra nos "sabores" da cozinha do mundo, dando 
nome ou inspiração a pratos gastronómicos de outros países?  

1/05/07 
(02:05) 

3 Tra pentole e fornelli... Les 
langues et cultures dans nos 
cuisines 

Olá Simmy! 
Andei a pesquisar para saber responder à tua pergunta sobre a origem do pão de ló, mas não encontrei uma 
resposta. Sei que é um bolo com muita tradição em Portugal e que os portugueses o introduziram no Japão, quando 
aí chegaram em 1542. Ainda hoje, o pão de ló é uma especialidade da cidade de Nagasaki com o nome de "Kasutera". 
Na minha pesquisa encontri três correntes sobre a sua origem: 
1- nasceu em Itália, em Génova e é também conhecido por bolo genovês (será que é verdade?); 
2- Foi inventado por um alemão que se chamava "...Lot", daí a designação de "ló"; 
3- é uma receita conventual, ou seja, desenvolvida pelas freiras, durante a idade média, em Portugal.  
Em Portugal, todas as mães e todas as avós sabem fazer "pão de ló", porque é um bolo muito simples, à base de 
farinha, açúcar e ovos. Há muitas variedades de pão de ló, a forma e a consistência depende da quantidade dos 
ingredientes e do feitio da forma. Pode comer-se seco ou molhado(mal cozido). Vou mandar-te a receita de um que 
eu gosto muito: o Pão de ló de Ovar e que faço muitas vezes. 
Ingredientes: 
10 gemas  
3 ovos inteiros 
150 gr de açúcar 
125 gr de farinha 
Batem-se as gemas, os ovos inteiros e o açúcar durante 10mn até ficar um creme fofo. Junta-se depois a farinha, 
mexendo cuidadosamente com uma colher de pau e sem bater. 
Deita-se o preparado numa forma forrada com papel vegetal e vai a cozer em forno médio (180º /190º) cerca de 
15mn / 20mn. Deve ficar mal cozido. Quando pronto, retira-se do forno e serve-se frio. 
A receita das avós é bem mais simples: 
o número de ovos é igual ao número de colheres de açúcar e de colheres de farinha. Batem-se as gemas com o 
açúcar e junta-se depois a farinha e as claras em castelo, envolvendo tudo, sem bater. Vai ao forno em forma forrada 
com papel vegetal e deixa-se cozer até ficar seco.  
Experimenta e espero que gostes! 

1/05/07 
(17:09) 

3 Tra pentole e fornelli... Les 
langues et cultures dans nos 

Há um doce, em particular, que me transporta para a infância, sempre que o como. A minha avó e também a minha 
mãe faziam-no muitas vezes ao Domingo ou em dias de festa. Hoje, é a minha sogra (ma belle-mère) que o faz, de vez 
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cuisines em quando. 
É um doce de colher, muito fácil de fazer: a ALETRIA. A aletria é uma massa muito fina (quase como um cabelo) que 
se compra em pacotes com porções de massa emaranhada, parecem novelos. É uma sobremesa tradicional do nosso 
país. Come-se mais no norte de Portugal. 
Não sei a que altura remonta a aorigem deste prato, como doce de colher. Sei que a origem da palavra "aletria" é 
árabe - "al-itriâ" e que esta massa muito fina é usada em sopas e como doce. 
Será que alguma coisa parecida existe noutras culturas gastronómicas? 
Vou mandar a receita, em anexo, e é mais um contributo para o "MAMIE GALANET". 

15/06/07 
(14:55) 

4 NE PARTEZ PAS SANS DIRE 
AU-REVOIR!!!! 

Até à próxima... 
Gostei muito de ter sido galateana por uns meses: pela novidade (nunca tinha participado numa experiência 
sememlhante), pelas ideias que troquei e opiniões que partilhei, pelo que aprendi... sobre o(s) outro(s)... 
Ter participado nos chats (ainda que de forma reduzida) e ter comunicado na minha língua com outras línguas foi 
particularmente interessante e emocionante. Afinal o plurilinguismo é possível!... 
Obrigada à Mónica, incansável na coordenação deste projecto, à minha equipa pela boa disposição e espírito 
colaborativo e a todos os galateanos com quem "falei" principalmente sobre a(s) nossa(s) identidade(s) culinária(s). 
Até à próxima!  

 

Sujeito: OF3 
Data / Hora Fase Fórum Citação 

27/02/07 
(20:55) 

1 E voi vi siete mascherati? Não falaria de gelo, mais de temporal molhado aquela que foi a noite de carnaval! Tal como a Mónica também me 
mascarei de bailarina de cancan. Que bom gosto! Que transmissão de pensamento! 
Só quando incorporo uma personagem virtual é que consigo apreciar o Carnaval. 

27/02/07 
(21:23) 

1 A indisciplina na sala de aula Como definir indisciplina? Os meus critérios, as minhas regras de conduta são as mesmas do meu colega? Entrar na 
sala de aula de boné é indisciplina? Insistir em "conversas paralelas" é indisciplina? 

27/02/07 
(20:58) 

1 Os filmes que mais me 
tocaram... 

Lendas de Paixão 
Lost in Translation 
Shooting Dogs 
Tsotsie 
para nomear alguns 

27/02/07 
(21:12) 

1 Semana da Leitura 5-9 de 
Março 

já ouviram falar? 

27/02/07 
(21:09) 

1 Semana da Leitura 5-9 de 
Março 

Amanhã os Departamentos vão tomar conhecimento disso. Me aguardem! 
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27/02/07 
(21:12) 

1 Semana da Leitura 5-9 de 
Março 

Está relacionado com as iniciativas do Plano Nacional de Leitura. Cabe às escolas planificar um conjunto de 
actividades que promovam a leitura. 
SAbiam que o Jornal de Notícias vai à nossa escola assistir a um debate interturmas sobre " o culto da magreza" e 
"aulas de substituição"? Para se prepararem para estes debates os alunos tiveram e têm que ler... aí está um 
exemplo de actividade. 

27/02/07 
(21:25) 

1 Semana da Leitura 5-9 de 
Março 

5ª feira, dia 8 de Março, pelas 15:30, na biblioteca. 3º CEB 

27/02/07 
(21:15) 

1 Música e línguas A música é talvez o veículo mais diplomático e eficaz no que respeita à difusão das línguas no mundo, vejamos o caso 
do inglês! E a "tia/dona" Amália não levou a língua de Camões por esse mundo fora?! 

27/02/07 
(21:19) 

1 Música e línguas Um fado cantado noutra língua que não o português seria como estar a comer uma banana com caroço ou a beber 
vinho com gaseificado, ou ainda nadar na areia.... incomparável! 

6/03/07 
(21:19) 

1 Música e línguas Acho curioso que tanta gente tenha na música anglosaxónica o melhor prof. de inglês,porque enquanto aprendente 
desta língua, a música nunca ocupou um lugar de destaque nas minhas experiências de aprendizagem. Tudo o que 
era em inglês me atraía. 

6/03/07 
(21:24) 

1 El esperanto Aprender esperanto, segundoo pouco que li sobre o assunto,seria provavelmente um óptimo exercício de 
intercompreensão. Ainda que artificial,é uma "língua" que importa contributos lexicais, gramaticais e fonológicos de 
muitas outras que conhecemos. 

6/03/07 
(21:15) 

1 El contacto entre culturas 
¿enriquece o emprobrece la 
lengua? 

Quem pensar que fica mais pobre no contacto com outras línguas ou é xenófobo ou nacionalista extremo! Quem se 
fecha em si mesmo não pode evoluir! A história da humanidade e da sua evolução filogenética é um exemplo disso. 
Somos animais sociais e interactivos por excelência!! 

6/03/07 
(21:21) 

1 cibo e cultura mi piace mangeare,ma non cucinare! 

10/04/07 
(20:56) 

2 TEMA COMUM: Las lenguas 
en el mundo contemporáneo 

É um facto inegável que a partilha de uma língua comum agiliza a comunicação, ou não fosse prova disso a 
globalização e a resposta imediata que nos possibilita. Todavia, viveremos num mundo deveras redutor se nos 
protegermos nos nossos nichos linguísticos e culturais. A cultura anglo-saxónica teve uma projecção tremenda a nível 
planetário,graças ao domínio do comércio e economia mundiais. Será difícil conceber um mundo onde todos se 
compreendam a falar as línguas respectivas, mas a curiosidade e necessidade face ao que os outros têm para nos 
oferecer são desafios excepcionais à nossa capacidade de conhecer e interagir com a multiplicidade de hábitos, 
gestos e palavras. 

10/04/07 
(21:05) 

2 Tra pentole e fornelli... Les 
langues et cultures dans nos 
cuisines. 

Efectivamente, a gastronomia é parte do nosso cartão de identidade cultural; é,simultaneamente, o nosso cartão de 
visitas. À mesa convivemos; à mesa nos damos a conhecer melhor; à mesa descobrimos coisas fantásticas sobre os 
outros.... a comida espicaça o espírito: a inteligência e o bom humor!! 

10/04/07 
(21:13) 

2 Globalização: efface ou 
renforce nuestra identidad 

Aqui estamos nós a fazer uma espécie de globalização(= comungamos/partilhamos/acedemos à mesma 
informação),mas na nossa própria língua. Não é fantástico?!?... Sem qualquer tipo de vírus associado, sem perdas, 
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linguistiche e culturale???? sem lamentações!! 

10/04/07 
(21:17) 

2 ROMANÓFONOS: seremos 
assim tão parecidos / 
diferentes???? 

Penso que o que nos aproxima é a nossa humanidade ou falta dela, as línguas são apenas o modo diversificado como 
a(s) exprimimos aos outros. 

24/04/07 
(19:57) 

3 Tra pentole e fornelli... Les 
langues et cultures dans nos 
cuisines 

Saboreiem este manjar para a alma: "O Som da Gastronomia da Língua (ou A Canção da Fome das Palavras)" 
http://www.overmundo.com.br/banco/o-som-da-gastronomia-da-lingua-ou-a-cancao-da-fome-das-palavras 

17/04/07 
(21:26) 

3 Globalização: efface ou 
renforce nuestra identidad 
linguistiche e culturale???? 

Vejam como línguas minoritárias, como a nossa bela língua portuguesa, podem ter uma projecção mais global. É só 
ler este artigo do Jornal de Notícias!! 
http://jn.sapo.pt/2007/01/14/tema_de_domingo/portugues_e_lingua_trabalho.html 

24/04/07 
(20:19) 

3 Globalização: efface ou 
renforce nuestra identidad 
linguistiche e culturale???? 

Que maravilhosa globalização babilónicaé L'Auberge Espanol! 
http://www.youtube.com/watch?v=CCs6AzLeNQI 

24/04/07 
(20:28) 

3 Globalização: efface ou 
renforce nuestra identidad 
linguistiche e culturale???? 

Viva Babel!  
O título homenageia Pepe Velo,poeta,professor, revolucionário galego, que criou o lema e viveu por ele. Viver junto é 
o tema deste século. Tolerância deve ser o mote universal. Ele dizia:"Em língua galega se diz, ou melhor, se sentencia: 
“Un é nengum”- (Um é nenhum). Acrescentaríamos que às vezes um é até menos que nenhum, porque uns há que 
não só diminuem, como até negam". 

24/04/07 
(19:46) 

3 Lingue e linguaggi (música, 
cinema, literatura, teatro, 
gestos...) 

Ora vejam aqui como a música pode promover a intercompreensão entre os povos: 
http://songsforteaching.com/s/hap/roundworldhello.wma 

24/04/07 
(20:40) 

3 Lenguas en peligro A diversidade linguística é essencial à construção da herança da humanidade. Cada língua encerra uma sabedoria 
cultural única. A perda de de qualquer língua é, logicamente, uma perda para a humanidade! 

24/04/07 
(20:06) 

3 A vitalidade das línguas Nada melhor para garantir a vitalidade das línguas do que exercitá-las. Ora vejam este cartoon: 
http://www.sergeicartoons.com/Cartoons/outros/exercico-verbal.htm 

25/05/07 
(17:58) 

4 NE PARTEZ PAS SANS DIRE 
AU-REVOIR!!!! 

Bonjour! Ciao! Hola! Olá! Salut! 
... uma experiência e tanto! É tempo de fazer o balanço desta aventura de intercompreensão em línguas românicas. 
Tivemos a sensação de sermos todos poliglotas, ainda que não tenhamos estudado todas estas línguas de modo mais 
formal. Foi um contacto mais próximo com a variedade cultural e um despertar para as semelhanças naquilo que nos 
pode aproximar, quanto mais não seja ao nível da curiosidade pela diversidade e pela diferença.  
À divisa da UE, «Unidade na Diversidade», podemos acrescentar também «Unidade e Entendimento na 
Diverdidade». E ao lema "Aprende línguas e serás alguém", acrescentar" No contacto com outros povos falantes de 
línguas diversas irás longe!" 
Falar pelo menos uma língua estrangeira é normal para mais de metade dos europeus. Os cidadãos europeus 

http://www.galanet.eu/forum/index.php?Forum=108
http://www.galanet.eu/forum/index.php?Forum=108
http://www.overmundo.com.br/banco/o-som-da-gastronomia-da-lingua-ou-a-cancao-da-fome-das-palavras
http://www.galanet.eu/forum/index.php?Forum=108
http://jn.sapo.pt/2007/01/14/tema_de_domingo/portugues_e_lingua_trabalho.html
http://www.galanet.eu/forum/index.php?Forum=108
http://www.youtube.com/watch?v=CCs6AzLeNQI
http://www.galanet.eu/forum/index.php?Forum=108
http://www.galanet.eu/forum/index.php?Forum=108
http://songsforteaching.com/s/hap/roundworldhello.wma
http://www.galanet.eu/forum/index.php?Forum=108
http://www.galanet.eu/forum/index.php?Forum=108
http://www.sergeicartoons.com/Cartoons/outros/exercico-verbal.htm
http://www.galanet.eu/forum/index.php?Forum=108


Anexo 4.4.2 – Interações nos Fóruns de discussão da plataforma Galanet 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas  -     Mónica Bastos 
 

conhecem-se cada vez melhor e estão a desenvolver um sentimento de pertença enquanto europeus. Cada vez mais 
pessoas saem dos seus países para estudar ou trabalhar no estrangeiro, graças à liberdade de circulação que existe 
na UE.  
Embora esteja empenhada na integração a nível europeu, a União Europeia apoia a diversidade linguística e cultural 
dos seus povos, promovendo o ensino e a aprendizagem das suas línguas e incentivando experiências de contacto 
multicultural.  
Nesta plataforma teve lugar um debate a várias línguas, em que diferentes argumentos ideológicos e culturais se 
fizeram ouvir numa base de pleno entendimento. 
Tenho pena de não ter tido oportunidade de participar nos forúns de forma mais assídua, mas fiquei com alguma 
experiência válida e registo as ferramentas que me poderão ser úteis para experiências similares no futuro. 
Saúdo a todos os meus colegas participantes e formadores, desejando que continuem a interagir nas suas línguas, 
veículos culturais preciosos de auto e hetero-conhecimento. 
Termino, deixando-vos este vídeo que retrata uma outra situação de encontro multilingue e multicultural fabuloso: 
http://www.youtube.com/watch?v=mSpcnOqE2BU 
... e, já agora, algum humor: 
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.cartoonstock.com/lowres/ksm0672l.jpg&imgrefurl=http://www
.cartoonstock.com/directory/f/foreign_languages 
Au revoir! Arrivederci! Hasta la vista! Até à vista!La revedere! 

25/05/07 
(18:03) 

4 NE PARTEZ PAS SANS DIRE 
AU-REVOIR!!!! 

Olá de novo! 
Este era o link relativo ao humor que queria partilhar convosco. Espero que desta vez esteja acessível! 
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.cartoonstock.com/lowres/ksm0672l.jpg&imgrefurl=http://www
.cartoonstock.com/directory/f/foreign_languages_gifts.asp&h=400&w=346&sz=44&hl=pt-
PT&start=4&um=1&tbnid=-
8feUMb5DIXs6M:&tbnh=124&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dforeign%2Blanguages%2B%26svnum%3D10%26um
%3D1%26hl%3Dpt-PT 

 
 

   

Sujeito: PI1 

Data / Hora Fase Fórum Citação 

27/02/07 
(21:06) 

1 Quebremos o gelo / Brisons la 
glace 

Olá a todos. Não gosto particularmente do Carnaval mas acho que deve ser muito interesante para algumas pessoas. 
Esta questão de vestir a pele de outra personagem não me agrada minimamente.Contudo, gostaria de assistir a um 
Carnaval em Itália pois parece ser muito interessante e diferente. 

27/02/07 
(21:03) 

1 Os filmes que mais me 
tocaram... 

É uma pena que os melhores filmes não sejam os mais premiados. Muitos deles fazem-nos sonhar, outros pensar, 
muitos chorar e poucos rir mas, certamente, todos nos levam a viajar para muito, muito longe.São tantos os filmes 
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que não me atrevo a nomear nenhum deles. Todos tem o seu tempo e o seu espaço. 

27/02/07 
(21:08) 

1 Semana da Leitura 5-9 de 
Março 

Ainda não, mas espero que a Coordenadora da BECRE me elucide, OK? 

27/02/07 
(21:22) 

1 Semana da Leitura 5-9 de 
Março 

Quando serão esses debates e para que anos? 

27/02/07 
(21:16) 

1 Música e línguas Uma forma muito interessante de aprender línguas é através da música, pois todos os jovens aderem com facilidade, 
já que é uma linguagem universal, e que encerra em si a sementinha da aprendizagem "daquela" língua 
especificamente.Através da música cativamos e somos cativados, não acham? 

27/02/07 
(21:17) 

1 Música e línguas Já ouvi e é muito estranho!!!!! 

24/04/07 
(20:16) 

3 Lingue e linguaggi (música, 
cinema, literatura, teatro, 
gestos...) 

Ao pensar em línguas e em cinema simultaneamente não posso deixar de pensar no filme "Babel". De facto, para 
mim, é um filme extraordinário do ponto de vista dos desencontros e encontros entre falantes de línguas diversas 
mas com problemas tão semelhantes. A luta pela vida e as opções de cada um pesam muito mais do que aquilo que 
supomos. Não podemos de forma alguma cuidar que estamos longe uns dos outros, os problemas dos outros, 
quando menos esperamos, são nossos também. Babel é construída todos os dias por nós ao pensarmos que estamos 
escudados através das defesas que criamos. A língua será apenas uma hipotética barreira. Muitíssimo mais haveria a 
dizer mas fica para cada um de nós pensar. 

24/04/07 
(20:30) 

3 Lingue e linguaggi (música, 
cinema, literatura, teatro, 
gestos...) 

Atenção! 
Não é necessário saber russo para entender claramente a mensagem, não acham? 
Quem for bom comunicador utiliza todos os recursos... 
De qualquer forma a música e a imagem são veículos sempre prestigiados. 
http://www.youtube.com/watch?v=REQCNf1hTlA 

24/04/07 
(20:32) 

3 Lingue e linguaggi (música, 
cinema, literatura, teatro, 
gestos...) 

Esqueci-me que podia melhor a mensagem sobre Babel com imagens sugestivas... 
http://www.youtube.com/watch?v=9R0WfYhwATU 

24/04/07 
(20:37) 

3 Lingue e linguaggi (música, 
cinema, literatura, teatro, 
gestos...) 

Então e o que me dizem a Caboverdianoguês? É lindo não é? 
http://www.youtube.com/watch?v=NldxmLljGz4&;mode=related&search= 
http://www.youtube.com/watch?v=V6DXEurQwdI&;mode=related&search= 

24/04/07 
(20:47) 

3 Lingue e linguaggi (música, 
cinema, literatura, teatro, 
gestos...) 

http://vagalume.uol.com.br/sara-tavares/voa-borboleta.html 
http://vagalume.uol.com.br/sara-tavares/cabo-verde-na-coracao.html 
http://vagalume.uol.com.br/sara-tavares/mi-ma-bo-(bo-ma-mi).html 
http://vagalume.uol.com.br/sara-tavares/videos/vsXRMAffgJw-sarah-tavares-interview.html 
Especialmente para quem acha que o crioulo não será língua de prestígio 

24/04/07 3 Lingue e linguaggi (música, Afinal até dá para nos divertirmos... 
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(21:08) cinema, literatura, teatro, 
gestos...) 

http://www.youtube.com/watch?v=PTNU9uwga30 

17/04/07 
(21:33) 

3 Lenguas en peligro O que acabei de ler fez-me pensar no muito conhecido poeta português Fernando Pessoa e nas suas palavras "A 
minha pátria é a língua portuguesa". É impensável pensar uma sem a outra 

 

Sujeito: PI2 

Data / Hora Fase Fórum Citação 

27/02/07 
(21:02) 

1 A indisciplina na sala de aula Olá Ducha, 
É incrível, pois pensei exactamente no mesmo tema!! Preocupa-me o facto de termos de perder tanto tempo a falar 
deste assunto, pois cada vez mais sinto necessidade de tempo para preparar as aulas com criatividade que acaba por 
faltar, depois de tanta energia gasta... 

28/06/07 
(16:29) 

4 NE PARTEZ PAS SANS DIRE 
AU-REVOIR!!!! 

Chegou a hora do adeus....NÃO!!!! Nada disso!!!! 
Com tudo o que aprendemos aqui, com esta nova e interessantíssima experiência, só há motivos para continuarmos 
a contactar e a trocar boas práticas. 
Obrigada, Mónica, pelo entusiasmo contagiante!! 

 

Sujeito: PI3 

Data / Hora Fase Fórum Citação 

27/02/07 
(21:08) 

1 Quebremos o gelo / Brisons la 
glace 

Allô! Daqui Águeda, Portugal! Gosto imenso de comunicar, sou congenitamente extrovertida e este espaço é, por si 
só, apelativo porque é um convite ao bate-papo. A troca de ideias e experiências é sempre muito agradável... Tchau! 

27/02/07 
(21:17) 

1 A indisciplina na sala de aula Esta questão tem vindo a assumir contornos verdadeiramente preocupantes. Não se debate, ou pouco se faz, com 
seriedade e com uma visão pragmática esta questão. Que estrtégias utilizar de facto? Custa ver os colegas a 
queixarem-se do comportamento indelicado e, pior que isso, incorrecto dos alunos e sentirmos que eles se sentem 
impotentes e sem vontade de dar as aulas. Felizmente que pessoalmente não tenho, nem nunca tive, esse problema. 
Mas sinto a angústia dos que o têm... 

27/02/07 
(21:01) 

1 Os filmes que mais me 
tocaram... 

Bons filmes esses... Não curiosidade em ver "Entre Inimigos"? Pelo menos, não lhe faltam estatuetas douradas!!! 

27/02/07 
(21:22) 

1 Música e línguas Mas interessante seria, como sugere a Mónica, baralhar o xadrez 
musical e confrontar os alunos com géneros musicais típicos de determinados países cantados em línguas bastante 
diferentes das originais. Seriam obrigados a reflectir sobre a importância da língua na construção e tipificação cultural 
dos países a que pertencem. 

10/04/07 2 Tra pentole e fornelli... Les Uma boa refeição define estados de alma... à mesa convive-se, promovem-se ligações, fazem-se negócios, 
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(21:24) langues et cultures dans nos 
cuisines. 

comemoram-se datas importantes, marcam-se casamentos, desfazem-se vidas, promovem-se culturas... 

10/04/07 
(21:29) 

2 Musica y lenguas A música foi e sempre será um meio de comunicação essencial para a aprendizagem das línguas por mais estranhas e 
remotas que estas sejam. Sem querer falamos turco, grego, dançamos músicas crioulas ou um tango argentino... 

17/04/07 
(21:31) 

3 Tra pentole e fornelli... Les 
langues et cultures dans nos 
cuisines 

Deliciem-se com este arroz-doce...é de chorar por mais 

29/05/07 
(17:28) 

3 Globalização: efface ou 
renforce nuestra identidad 
linguistiche e culturale???? 

Algumas imagens relacionadas com este tema, entre outras, as seguintes 
geoscopio.wordpress.com/files/2006/10/infante.JPG 
http://rodrigoconstantino.blogspot.com/2007/04/em-defesa-da-globalizao.html 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u21972.shtml 
http://www.youtube.com/watch?v=9SR6TzJlGBk 
http://www.youtube.com/watch?v=eNR-9C1xF8w 

29/05/07 
(17:45) 

3 Globalização: efface ou 
renforce nuestra identidad 
linguistiche e culturale???? 

Aqui vão ainda imagens sugestivas... 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/China_imperialism_cartoon.jpg/300px-
China_imperialism_cartoon.jpg 
http://qwe.blog.simplesnet.pt/archive/sokedih.PT_139.JPG 

 

http://www.galanet.eu/forum/index.php?Forum=108
http://www.galanet.eu/forum/index.php?Forum=108
http://www.galanet.eu/forum/index.php?Forum=108
http://rodrigoconstantino.blogspot.com/2007/04/em-defesa-da-globalizao.html
http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u21972.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=9SR6TzJlGBk
http://www.youtube.com/watch?v=eNR-9C1xF8w
http://www.galanet.eu/forum/index.php?Forum=108
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/China_imperialism_cartoon.jpg/300px-China_imperialism_cartoon.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/China_imperialism_cartoon.jpg/300px-China_imperialism_cartoon.jpg
http://qwe.blog.simplesnet.pt/archive/sokedih.PT_139.JPG
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GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

Entrevistado: Alda Rita 

Local: Escola Secundária Adolfo Portela 

Data / hora: 23 de Outubro de 2008, pelas 13h30m 

Duração prevista: 1h30m 

Objectivos Tipo de 
entrevista 

Procedimentos Material  

0. Legitimar a entrevista (não aplicável) A) Introdução: 
- Contextualizar a entrevista no âmbito do trabalho de investigação e 
informar da sua estrutura; 
- Assegurar o carácter confidencial das informações prestadas; 
- Assegurar a permissão da gravação (áudio) e tomada de notas 
(assinatura de uma declaração de permissão). 

- gravador áudio 
- declaração de 
permissão 

1. Identificar eventuais implicações 
das estratégias de formação: 
1.1. No desenvolvimento da CCI 

(vista como uma das 
componentes da 
competência educativa); 

1.2. Nas práticas educativas 
(estratégias curriculares 
propostas pelos sujeitos para 
desenvolver a CCI) 

Entrevista não 
estruturada 
(entrevista 
narrativa) 

B) Narrações: 
- Entrega dos enunciados orientadores da narrativa (estímulos para a 
narrativa) e narração de: 
          * momentos marcantes para o seu desenvolvimento enquanto 
professora de línguas; 
         * momentos marcantes para o seu desenvolvimento enquanto 
comunicador intercultural; 
         * Pistas adicionais: reflicta quer sobre a sua biografia linguístico-
comunicativa e cultural, quer sobre o seu percurso de vida enquanto 
aprendente (aluno, estudante, formando) e enquanto profissional da 
educação. 

- folha com 
enunciados 
orientadores da 
narrativa 
 
- bloco de notas 
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[Os sujeitos organizam a sua narrativa segundo a ordem que melhor entenderem; a 
investigadora vai tomando notas sobre aspectos que gostaria de ver clarificados ou 
desenvolvidos, de forma a não interromper a narração. Caso o sujeito não o refira, a 
investigadora deve questioná-lo directamente sobre a percepção que tem da relevância 
do programa de formação no seu desenvolvimento profissional.] 
 

C) Questionamento: 
- Recurso ao bloco de notas para: 
        * retoma de aspectos pouco esclarecidos ou clarificados; 
        * procura de esclarecimentos, aprofundamento ou detalhes; 
        * estímulo a novas sequências narrativas (se pertinente). 
- Concluir, perguntando se foram esquecidos aspectos importantes. 

2. Aprofundar o conhecimento 
sobre as representações dos 
formandos no que respeita a CCI. 

Entrevista semi-
estruturada 
(entrevista de 
confrontação) 

D) Confrontação com as suas representações sobre CCI: 
- Análise da secção “O Meu Perfil Intercultural” do e-Portfolio 
Profissional do sujeito (enviada previamente para o seu e-mail, 
solicitando a sua leitura como preparação da entrevista); 
- Comentário aos registos na secção “O Meu Perfil Intercultural” (o que 
lhe modificaria agora - adição ou subtracção de informações - e 
porquê). 
 
[A investigadora pode interromper os sujeitos sempre que for oportuno para pedir 
esclarecimentos, clarificações, aprofundamentos, detalhes ou para ir orientando as 
reflexões.] 

- secção “O Meu 
Perfil 
Intercultural” do 
e-Portfolio 
Profissional do 
sujeito (com 
indicação de 
aspectos a 
clarificar e/ou 
aprofundar). 

3. Legitimar o modelo descritivo de 
CCI com as vozes dos sujeitos. 

Entrevista semi-
estruturada  

E) Confrontação com o modelo descritivo de CCI: 
- Entrega do documento explicativo do modelo de CCI construído com 
base em modelos de CI e CCI existentes na literatura da especialidade e 
nas representações dos sujeitos; 
- Análise do modelo pelos sujeitos; 
- Comentário ao modelo (cf. guião) 

-documento 
explicativo do 
modelo de CCI; 
- guião com as 
perguntas para 
legitimação do 
modelo. 

4. Avaliar o decorrer da entrevista (não aplicável) F) Avaliação da entrevista: 
- pedir opinião acerca do decorrer da entrevista. 
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Declaração 
 
 

 
 

                                            (assinatura legível) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Declaração 
 
 

 
 

                                            (assinatura legível) 
 

Declaro que autorizo, para efeitos de investigação/formação, o registo das minhas 

declarações ao longo da entrevista efectuada no âmbito do projecto de 

doutoramento “A Competência de Comunicação Intercultural na Formação do 

Professor de Línguas: um estudo em contexto da formação contínua”, seja por meio 

de audiogravação ou de tomada de notas, de forma inteiramente gratuita. 

 

 

                                   Águeda, 21 de Outubro de 2008 

        ___________________________________________________ 

Declaro que autorizo, para efeitos de investigação/formação, o registo das minhas 

declarações ao longo da entrevista efectuada no âmbito do projecto de 

doutoramento “A Competência de Comunicação Intercultural na Formação do 

Professor de Línguas: um estudo em contexto da formação contínua”, seja por meio 

de audiogravação ou de tomada de notas, de forma inteiramente gratuita. 

 

 

                                   Águeda, 21 de Outubro de 2008 

        ___________________________________________________ 
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Entrevista 
 

Parte I - NARRATIVA 
 

 

Preencha o esquema abaixo com referências a momentos marcantes para o seu 

desenvolvimento enquanto professora de línguas e enquanto comunicadora intercultural. 

Reflicta quer sobre a sua biografia linguístico-comunicativa e cultural, quer sobre o seu 

percurso de vida enquanto aprendente (aluno, estudante, formando) e enquanto profissional 

da educação. 

 

 

 
 

Eu… enquanto professora de línguas Eu… enquanto comunicadora intercultural 



Anexo 4.5.3 - Parte I – Narrativa 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas  -     Mónica Bastos 

 

 EU 



Anexo 4.5.4 - Parte III – Documento explicativo do Modelo de CCI 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas  -     Mónica Bastos 

 

   
 

Entrevista 
 

Parte III – Documento Explicativo do Modelo de CCI 
 

 

Analise o modelo de Competência de Comunicação Intercultural (CCI) apresentado. 

Este modelo foi construído com base quer nos registos de todos os formandos do plano de formação “O 

Professor Intercultural” (curso e/ou oficina) na secção “O Meu Perfil Intercultural” do e-Portfolio 

Profissional, quer nos modelos de descrição deste conceito já existentes na literatura da especialidade. 

Os valores em percentagem relacionados com cada dimensão e descritor correspondem ao número de 

vezes que foram referidos pelos formandos nos seus registos escritos.  

 

Dimensões da CCI

54%

14%

32%
Dimensão afectiva

Dimensão cognitiva

Dimensão accional

 

Gráfico 1 – Impressões dos formandos em relação às dimensões de CCI 

 

IMPORTA EXPLICITAR O QUE SE ENTENDE POR CADA UMA DAS DIMENSÕES: 

A dimensão afectiva integra um elenco de atitudes positivas face às línguas, à diversidade, à 

comunicação e ao contacto com o Outro e comportamentos ligados à esfera das relações pessoais e 

interpessoais. Estas atitudes e comportamentos podem ser agrupados em diferentes componentes (ver 

descritores, pág. 2). 

A dimensão cognitiva diz respeito aos saberes e conhecimentos que o sujeito coloca em acção aquando 

de um encontro intercultural, que podem ser de diferentes naturezas (ver descritores, pág. 3). 

A dimensão accional integra as habilidades e capacidades do sujeito para lidar com situações de 

contacto entre línguas e culturas. No nosso entender, estas situam-se a vários níveis (ver descritores, 

pág. 4). 
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CCI – Descrição por Dimensões (1) 

 

Dimensão Afectiva

57

12

28

3

Relação com a

Alteridade

Relação com o próprio

sujeito

Relação com a situação

de comunicação

Relação com as línguas

 

Gráfico 2 – Impressões dos formandos relativamente à Dimensão Afectiva 

Relação com a Alteridade

18

20

9

3 1 2 1

Abertura, interesse e

curiosidade pelo Outro

Respeito pelas outras

culturas

Desejo de aprender

Sensibilidade em relação à

diferença

Sensibilidade em relação às

semelhanças 

Humildade

Solidariedade

 

Relação com a situação de comunicação

6

13

7

Disponibilidade e

predisposição para

partilhar experiências e

pontos de vista com o

Outro

Vontade de participar

em encontros

plurilingues e

interculturais

Esforço e empenho no

sucesso da interacção

 

Relação com o próprio sujeito

4

2

5

1

Respeito por si próprio e

pela sua cultura

Consciência cultural

crítica

Segurança e confiança

em si mesmo

Orgulho na sua

identidade linguística e

cultural

Relação com as línguas

1

2

Visão relacional das

línguas

Gosto/interesse pela(s)

língua(s) de

comunicação
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Gráficos 3 a 6 – Impressões dos formandos em relação à Dimensão Afectiva, por descritores 

CCI – Descrição por Dimensões (2) 
 

Dimensão Cognitiva

4

28

21

4 1 Auto-conhecimento

Hetero-conhecimento

Conhecimento sobre o

processo de interacção

Conhecimento sobre

conceitos

Conhecimento sobre o

mundo

 

Gráfico 7 – Impressões dos formandos relativamente à Dimensão Cognitiva 

Auto-conhecimento

22

0

Auto-conceito

Auto-descoberta

Auto-instrução

 

Conhecimento sobre o processo de interacção

12

19

0
Consciência dos

processos de interacção

Repertório linguístico-

comunicativo e

intercultural do sujeito

Conhecimento sobre os

processos de

negociação de sentido

  

Hetero-conhecimento

21

7

Conhecimento dos

contextos culturais do

Outro e das suas

representações sociais

e padrões de

comportamento

Representações sobre

os outros povos e

culturas

Conhecimento sobre conceitos

4

Consciência do valor

político-educativo do

conceito de CCI

Conhecimento sobre o mundo

1

Espaço geográfico
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Gráficos 8 a 12 – Impressões dos formandos em relação à Dimensão Cognitiva, por descritores 

CCI – Descrição por Dimensões (3) 
 

Dimensão Accional

39

12

7

Aptidões linguísticas e

comunicativas

Aptidões pessoais

Aptidões cognitivas

 

Gráfico 13 – Impressões dos formandos relativamente à Dimensão Cognitiva 

Aptidões linguísticas e comunicativas

0 4

28

7

Capacidade de

percepção

Capacidade de escuta

Capacidade de se fazer

compreender e de

compreender o Outro

Capacidade de se

expressar numa língua

comum

 

Aptidões cognitivas

7

Capacidade de

descoberta de saber e

de actualizar a sua CCI
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Aptidões pessoais

1

5

3

0

0

1

1

2

Descentração

Empatia

Flexibilidade comportamental e

adaptabilidade às situações

Tolerância relativamente à

ambiguidade

Pluralismo cultural

Capacidade de manter a sua

identidade, mas também

negociá-la
Autonomia

Bom-humor

 

Gráficos 14 a 16 – Impressões dos formandos em relação à Dimensão Accional, por descritores 
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Entrevista 
 

Parte III – Documento Explicativo do Modelo de CCI 
 

Guião com as perguntas para legitimação do modelo 
 
 

 

 

 

1. Esta descrição está de acordo com a sua própria concepção de CCI?  
1.1. Porquê? 
 
 
 
 
 
 
2. Há alguma dimensão ou descritor deste modelo que lhe cause 
estranheza?  
2.1. Se sim, qual e porquê?  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Existe(m) alguma(s) dimensão(ões) ou descritor(es) que para si são mais 
relevantes em relação aos outros?  
3.1. Se sim, qual/quais e porquê?  
3.2. Se não, justifique.  
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PROJECTO DE DOUTORAMENTO 
 

A Competência de Comunicação Intercultural na formação 
do professor de línguas: 

 um estudo em contexto de formação contínua. 
 
 
 

INVESTIGADOR: 
 

Mónica Bastos 
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Data: 05 de Janeiro de 2008 
 
Contexto: Sessão de apresentação de trabalhos desenvolvidos no âmbito do plano de formação O 
Professor Intercultural (inserida no programa da disciplina Metodologia do Ensino da Especialidade do 
Mestrado em Supervisão) 
 
Local: LALE – Universidade de Aveiro 
 
 
OCORRÊNCIAS: 
 
MANHÃ 
 
“Eu sirvo-me muito deste questionário [biografia linguística] na primeira aula de Francês iniciação, gosto de 
saber o que pensam da aprendizagem das línguas.” [OF4] 
 
“Há turmas com alunos de Leste, mas neste não. Por isso é que nos ficámos só por estas línguas, senão 
tínhamos de abranger outras.” [OF4] 
 
“O que é que eles colheram destes exercícios… desta brincadeira.” [OF3] 
 
“As actividades eram simples, dada a idade e nível dos alunos.” [OF3] 
 
“O Francês… pela cultura… Isto terá a ver com a influência da professora de Francês [a Albertina], as 
representações da professora.” [OF3] 
 
“Gostaria de saber como seria se estes alunos reagissem, não a estes exercícios, mas a outros. Que 
repertórios teriam sido desenvolvidos?” [OF3] 
 
“A dificuldade dos alunos tem a ver com eles verem o mundo assim [gesto brusco, na vertical, com as duas 
mãos paralelas] e nós também temos essa visão na escola, também ensinamos assim [repete o mesmo 
gesto].” [OF3] 
 
“Se planificarmos, se introduzirmos estas questões de uma forma sistemática na nossa planificação, 
conseguiremos desenvolver a intercompreensão nos nossos alunos e, logicamente, a competência 
plurilingue e pluricultural.” [OF3] 
 
“Deu-nos prazer fazer este trabalho, foi mesmo cooperativo.” [OF4] 
 
“A OF3 é mais poliglota, domina mais línguas e já teve mais contacto com outras línguas e isso é 
importante. Se só tivéssemos formação numa língua, isso seria mais limitador.” [OF4] 
 
“É preciso desformatar a forma de pensar dos próprios professores. Ela achava que não podia trazer um 
texto de outra língua para uma aula de determinada língua.” [Natália] 
 
 
 
Pergunta: Como posso integrar esta perspectiva numa aula em que tenho de ensinar determinada língua, 
cumprir o programa? [Alice] 
 
“Não quer dizer que vamos criar uma torre de Babel em todas as aulas. Podemos é ajudar os alunos a 
chegar ao sentido noutras línguas… Há pequenos momentos, que podem ser pensados ou planificados, 
mas pode surgir num momento espontâneo, mas não são todas as aulas assim.” [OF3] 
 
“Eu não sei, porque eu não planifico as aulas sempre nesta perspectiva. A partir do momento que abri os 
olhos para esta perspectiva, estou mais consciente de que de vez em quando preciso de alargar os 
horizontes dos meus alunos e ajudá-los a aceder ao sentido.” [OF3] 
 
“Na prática é muito complicado.” [OF4] 
 
“A própria Área de Projecto e a Formação Cívica são uma mais valia para estas questões, podiam ser 
espaços rentabilizados para estas questões.” [Natália] 
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TARDE 
 
“Este trabalho (caracterização linguística dos alunos) deu um importante contributo quer para a avaliação 
externa da escola, quer para o projecto educativo da escola.” [PI3] 
 
“Isto tudo vem nos nossos programas, mas nós temos grande dificuldade em operacionalizar.” [OF2] 
 
“Esquecemo-nos muitas vezes que existem três grandes objectivos para trabalhar na aula de Francês: 
competência comunicativa, competência estratégica e educação para a cidadania. Limitamos muito o nosso 
trabalho à competência comunicativa.” [OF2] 
 
“O mais importante para nós foi arquitectar, desenhar e criar os instrumentos. Já temos uma tradição de 
fazer sempre leitura, interpretação, e não sei quê… Por isso, pensar / desenhar estratégias diferentes, 
viradas para a educação para a cidadania, para a competência plurilingue, isso é que nos deu gozo… E nós 
vamos modificando sempre as nossas aulas de ano para ano, mesmo estando nos mesmos níveis, e 
fazemos sempre diferente. Estamos a introduzir gradualmente estes aspectos da educação para a 
cidadania, culturais na nossa aula. O que nos dá uma trabalheira, porque os manuais não trazem grandes 
possibilidades, estratégias…” [OF2] 
 
 
 
Pergunta: Como posso integrar esta perspectiva numa aula em que tenho de ensinar determinada língua, 
cumprir o programa? [Alice] 
 
“Nós temos mesmo um horário em que o grupo tem de estar reunido para trabalhar em conjunto. Há aqui 
uma realidade que é importante, a pessoa com quem mais me identifico a trabalhar é a OF1, o que não será 
alheio o facto de ambas termos feito o Mestrado. Agora temos mais oportunidade para trabalhar juntas, o 
que é muito bom. Mesmo os outros colegas consideram que o trabalho de grupo colaborativo é muito 
positivo.” [OF2] 
 
 
Pergunta: Qual a abertura do departamento de línguas para as questões da interculturalidade e 
plurilinguismo 
 
“Uma coisa é a competência plurilingue, e é muito difícil de implementar. A escola funciona com Português, 
Inglês e Francês… e há rivalidades. Mas, uma das dimensões, que é a tolerância, a luta contra os 
estereótipos, isso o professor de línguas pode lutar. Há uma responsabilidade da escola, dos sistemas, e 
não só do professor. Eu tento sempre desmontar isso.” [OF1] 
 
“É difícil operacionalizar a competência plurilingue.” [OF2] 
 
“Os professores precisam de ter essa consciência e de formação também.” [OF2] 
 
“Desde que se passou a reunir todos os professores de línguas (excepto de Português) num mesmo 
departamento, começa a desenvolver-se uma abertura para o diálogo, a partilha.” [OF2] 
 
“Trabalhar a competência plurilingue e intercultural em sala de aula é muito difícil porque é preciso 
desmontar muito bem os conceitos para os trabalhar.” [OF1] 
 
“É preciso fazer uma arrumação cognitiva para aprender línguas, mas no 1º ciclo, com o ensino do Inglês, o 
aluno começa já a ser formatado para aprender o Inglês. Devia ser feita uma sensibilização às línguas.” 
[OF1] 
 
“O primeiro momento interessante é pensar sobre, mas há também um segundo momento interessante: 
experimentar, ver como resulta.” [PI3] 
 
“Este é um trabalho lento… temos que ir desenvolvendo essa tal consciência, que no fundo eles já têm com 
eles.” [OF2] 
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Dados situacionais/comportamentos verbais Notação utilizada 

Investigador I 

Entrevistados 

Código correspondente  

(CF1, CF2, CF3, OF1, OF2, OF3, 

PI1, PI2, PI3) 

Questão ? 

Suspensão da frase com entoação descendente … 

Suspensão da frase com entoação ascendente + 

Silêncio <SIL> 

Pausas breves ( <  2 segundos) / 

Pausas longas ( > 2 segundos) // 

Pausas muito longas (> 10 segundos) <PAUSA> 

Confirmação de que o interlocutor segue o 

discurso 
Uhm 

Gaguejo/hesitação Ahm 

Discursos simultâneos <SIM> 

Interrupção da palavra do outro <INT> 

Introdução de elementos paraverbais < aponta para o gráfico 2 > 

Inaudível/incompreensível <IND> 

Tabela de convenções utilizada nas transcrições das entrevistas narrativas e 

de confrontação 
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Risos <RISOS> 

Ênfase atribuída a uma palavra e/ou expressão AGIR 

Utilização de palavras em línguas estrangeiras * learn by doing * 
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TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA 
 
 
 
Entrevistado: CF1 
Local: Escola Secundária Adolfo Portela 
Data / hora: 27 de Outubro, pelas 9h30 
Duração: 1h04m  

 
 
I – então vá podemos começar então como eu te expliquei pela primeira parte que era 

esta <aponta para o guião da entrevista> eu preparei esta ficha só para ajudar / 
esta <aponta para a figura representativa do EU da ficha de acompanhamento 
da parte I – Narrativa> supostamente <RISOS> e ahm e gostava que me 
dissesses alguns momentos marcantes para o teu desenvolvimento quer 
enquanto professora de línguas quer enquanto comunicadora intercultural  

CF1 – olha / eu comecei a pensar ser professora de línguas quando já andava na 
escola primária / foi há muitos muitos anos / eu não tenho aqui mas tenho 
guardado / podia ter trazido / uma redacção que eu escrevi para a minha 
professora da escola primária em que eu nessa altura já dizia que queria ser 
professora de línguas / pois 

I – não era professora era professora DE LÍNGUAS  
CF1 – professora DE LÍNGUAS / não era uma professora qualquer // as minhas 

motivações na altura eu não sei / mas era uma tendência acho que natural  
I – uhm uhm 
CF1 – da minha pessoa / ahm / entretanto ahm fui crescendo e eu até reparei e o meu 

currículo prova as minhas classificações nas disciplinas / eu era uma aluna mais 
brilhante à parte das ciências do que à parte das línguas / talvez porque / acho 
que nas línguas / é mais difícil de conseguir-se as boas notas / ahm há mais o 
factor subjectividade portanto ahm as coisas não são tão objectivas portanto tu 
estudas e escreves aquilo que sabes / nas línguas não / também a avaliação de 
um professora / também a avaliação é um pouco mais subjectiva / eu até nunca 
fui uma aluna até muito muito muito brilhante nas línguas / mas havia lá um 
bichozinho / qualquer que me vinha desde pequenina que eu tinha que ser 
professora de línguas / talvez porque eu já desde muito pequenina eu sempre 
tive grandes sonhos de viajar / conhecer o mundo 

I – uhm uhm 
CF1 – ahm quando eu era muito pequena / infelizmente o meu agregado familiar não 

eram pessoas que tivessem horizontes culturais muito grandes e portanto nós 
praticamente não saímos da aldeia / eu costumo dizer que para mim ir a Aveiro 
já era uma festa / quando eu era pequena / ahm daí talvez eu sentir necessidade 
de abrir um pouco os meus horizontes / ahm ir mais além e as línguas serem um 
passaporte para isso / porque ahm eu achava que a minha vida não se devia 
limitar apenas à minha aldeia que é Recardães  

I – uhm uhm 
CF1 – entretanto / fui crescendo não é? fiz o meu cursinho não é? em Coimbra ahm / 

o curso que eu tinha sempre sonhado / muito embora as minhas classificações 
não fossem assim tão brilhantes / fiz o meu cursinho as coisas correram ahm 
dentro dos parâmetros normais / não era uma aluna muito brilhante era uma 
aluna média / pronto / entretanto comecei entretanto casei / e tive a felicidade de 
encontrar um marido que a nível de viagens se identifica muito comigo 

I – uhm uhm 
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CF1 – e aí eu acho que ahm portanto eu acho que desenvolvi esta minha experiência / 
isto tem a ver com a minha maneira de ser 

I – sim 
CF1 – e também com algo que se passou na minha vida que / portanto que foi ao 

encontro das minhas expectativas eu posso dizer que enquanto pessoa / eu faço 
aquilo que gosto / eu tenho aberto os meus horizontes culturais porque claro que 
ainda não fui a todo o lado que queria mas mas tenho viajado bastante / e gosto 
muito / só tenho um problema mas é um mal necessário que é andar de avião 
que eu não gosto <RISOS> mas é um mal necessário / ahm para mim é sempre 
um stress / porque eu detesto ir para o avião mas depois de lá estar+ 

I – estás 
CF1 – e depois olha quando chego cá abaixo fico toda feliz outra vez quando estou no 

meu país <RISOS> na minha terrinha mas o meu maior problema ainda é esse / 
eu só não sei se estou a responder portanto no fundo o que é que contribuiu? / 
ahm para mim ser um comunicador intercultural olha TUDO Mónica / ahm se 
calhar aquele bichinho da minha maneira de ser ahm depois também a minha 
família ahm depois as minhas leituras / olha tudo  

I – exacto as experiências todas 
<INT> CF1 – as experiências de todas as minhas experiências de vida acho que tudo 

contribuiu / se calhar até os meus pais pelo facto de ahm se restringirem a um 
mundo muito pequenino no fundo fizeram com que eu quisesse mais 

I – foi a alavanca talvez 
CF1 – foi a alavanca sei lá ahm nós às vezes também temos dificuldades / de 

entender um pouco o porquê das coisas 
I – exacto  
CF1 – não é? / pronto  
I – ok 
CF1 – não sei se respondi ahm  
I – sim 
CF1 – pronto 
I – acabaste por ir ao encontro não é? 
CF1 – pois 
I – dizendo que todas as tuas experiências de facto foram contribuindo para 
<INT> CF1 – eu acho que sim eu acho que sim também eu posso dizer que ahm / 

posso dizer que o primeiro país já agora porque eu acho que isso também teve 
influência / o primeiro país estrangeiro que eu visitei além de Espanha foi 
Inglaterra 

I – uhm uhm 
CF1 – e porquê? porque eu sou professora de inglês e eu sentia-me mal ahm no meu 

início de vida os dinheiros eram poucos e portanto vivia com algumas 
dificuldades ainda e / mas eu sentia-me muito mal quando eu tinha de explicar 
aos meninos como é que era a cidade de Londres como é que eram os 
monumentos de Londres ahm e eu não os ter conhecido ainda 

I – claro 
CF1 – porque depois nós dizemos as coisas 
I – transmitimos com outra… 
CF1 -  transmitimos com outra naturalidade e com outra segurança / transmitimos 

melhor porque não transmitimos só conhecimentos / nós vivemo-los  e 
conseguimos dar mais emoção àquilo que estamos a apresentar 

I – exacto 
CF1 – eu por exemplo tenho uma falha muito grande porque nós também no nosso 

programa falamos muito da cultura americana / e eu ainda não estive na América 
e acho que é uma falha é algo que me falta / eu sinto isso todos os dias em que 
falo da América 

I – não sentes a mesma segurança? 
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CF1 – não sinto porque ainda não estive lá 
I – exacto 
CF1 – para conhecer o carácter das pessoas / porque atenção quando nós vamos 

visitar nós não vamos só ver monumentos 
I – sim sim sim 
CF1 – nós sobretudo vamos viver a vivência vamos aprender ahm como é que aquele 

povo vive a cultura como é que eles são a maneira de ser / e dizer por exemplo 
que os americanos são muito mentes abertas e e ahm e comem muito *fast-
food* e / eu sei isso daquilo que eu leio mas eu nunca vi 

I – exacto / <RISOS> / exacto exacto / é uma interpretação de outras pessoas / mas 
não é a tua 

<SIM> CF1 – ora exacto / é / não é a minha 
I – pois / e sentes essa necessidade de para para sentes essa necessidade de 

vivenciar para conseguir? 
CF1 – para conseguir transmitir? 
I – hm hm 
CF1 – ah sem dúvida 
I – exacto 
CF1 – eu acho que é diferente  
I – uhm uhm 
CF1 – e portanto eu acho que esta essa ahm eu enquanto comunicadora intercultural / 

eu acho que aprendi imenso imenso imenso viajando 
I – uhm uhm / sim sim / ahm já agora ahm não referiste nenhuma acções de formação  
CF1 – ah claro / claro 
I – para este ponto <aponta para a dimensão do EU enquanto professora de línguas> 

não é? para a professora de línguas 
CF1 – enquanto professora de línguas  
I – referiste apenas a tua vivência na universidade  
CF1 – exactamente / é assim / é óbvio que ao longo da minha carreira fui fazendo 

sempre formação 
I – uhm uhm 
CF1 – não é? que também é muito importante  
I – uhm uhm 
CF1 – é óbvio nós sobretudo nós através da formação às vezes nem é o que nós 

vamos aprender propriamente / é discutir / é partilhar / coisas que nós às vezes 
até até sabemos / intuitivamente / se calhar já sabemos intuitivamente mas dá-
nos sempre ahm há sempre a possibilidade de nós discutirmos com alguém / e 
depois também no fundo abrem-se outras outras portas outros horizontes aliás 
isso é o que se passa por exemplo no trabalho de grupo que nós fazemos aqui 
na escola uns com os outros 

I – sim sim / que está a funcionar muito bem não está? 
CF1 – está / uma cabeça não pensa tudo / se nós juntarmos muitas cabeças / o 

resultado é sempre muito mais profícuo / não é? 
I – uhm uhm / exacto / então a formação é uma mais-valia 
<INT> CF1 – a formação é uma mais-valia / é óbvio a formação é uma mais-valia ahm 

eu fiz eu fiz várias acções de formação / sou sincera eu agora perdi-me 
I – inúmeras claro então aos anos que estás a dar aulas 
CF1 – sim eu fiz muitas acções de formação e pronto algumas ahm aquelas de 

carácter mais obrigatório / outras ahm de carácter mais facultativo / mas eu fiz 
muitas acções desde acções relacionadas com a minha área até acções mais 
gerais  

I – mais nas ciências da educação? 
CF1 – nas ciências da educação ahm / pronto que tenham a ver mais com mesmo a 

nível da informática porque também é um problema que nós temos / nós 
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professores da minha era / é que nós eu costumo dizer que eu sou do tempo do 
papel e do lápis ainda pior eu sou do tempo da lousa 

I – uhm uhm 
CF1 – e do gizinho da lousa / da lousa de ardósia 
I – sim sim 
CF1 – ahm / entretanto com este avanço tecnológico todo / ahm nós tivemos que nos 

ir actualizando 
I – claro 
CF1 – não é? 
I – hm hm 
CF1 – ahm embora eu hoje pessoalmente ache que ahm o computador é essencial 

também para nós professores de línguas // eu já vou buscar imensos exercícios 
à *internet* eu uso o dicionário *on-line* sempre eu já não uso quase o dicionário 
de papel  

I – uhm uhm 
CF1 – uso quase sempre o dicionário *on-line* o dicionário *Oxford Advanced 

Learners* porque acho que é muito completo e a eficácia na na na consulta é 
realmente… 

I – pois / nós temos sempre o computador ligado  
CF1 – é é é 
I – estamos a escrever no computador é mais lógico ir a um dicionário *on-line* do que 

nos levantarmos e irmos  
CF1 – é / eu já uso já faço isso e incentivo os meus alunos  
I – uhm uhm 
CF1 – apesar de lhes recomendar sempre que / o livro é sempre uma mais-valia 
I – claro sim sim / mas de facto é é / o grande instrumento dos miúdos neste momento 

é mesmo a *internet* 
CF1 – é / e mesmo para os motivar / é assim porque eles o dicionário de papel têm 

alguma / é assim acham que é um / um calhamaço como eles dizem é muito 
grande tem tantas letras  

<RISOS>  
I – e letras pequeninas 
CF1 – e letras pequeninas / e portanto eu também tive no fundo de fazer alguma 

formação nesta área não é? 
I – e relativamente ao curso que frequentaste comigo? não sei se isto te terá trazido 

alguma mais-valia? se queres comentar alguma coisa? 
CF1 – claro Mónica aliás isto da ahm / eu por exemplo ahm / eu hoje / entendo e foi 

depois de fazer o curso com a Mónica / eu depois de fazer o curso com a Mónica 
/ entendo / o saber línguas com mais abertura / eu eu por acaso acho que se 
operou uma mudança em mim / até eu fazer o curso com Mónica / eu achava 
que ensinava inglês e era só aquele inglês padrão 

I – uhm uhm / sim 
CF1 – agora não / agora eu acho que o comunicador intercultural tem que saber 

línguas e não necessariamente inglês 
I – uhm uhm 
CF1 – ahm há dias houve um aluno que me fez a seguinte pergunta / ó professora / a 

professora às vezes diz que há inglês americano e inglês britânico / ahm então 
nós devemos escrever um ou outro?  

I – pois 
CF1 – e eu expliquei / e eu disse / é assim / nós podemos DEVEMOS escrever se 

optarmos pelo britânico devemos escrever sempre britânico se optarmos pelo 
americano temos de escrever sempre americano / só que hoje / com a 
comunicação intercultural / isto está tudo misturado 

I – pois é complicado 
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CF1 – é complicado / hoje até o próprio inglês padrão está ahm um pouco a 
esvanecer-se  

I – uhm uhm 
CF1 – porque / além disso há o inglês da África do Sul há o inglês das Caraíbas há há 

hoje há vários tipos de inglês+ / e há o inglês como língua franca  
I – sim 
CF1 – que é uma mistura desses todos 
I – que é outro inglês 
CF1 – que é outro inglês / é uma mistura desses todos 
I – sim 
CF1 – em que cada um lhe dá o seu cunho pessoal em que cada um lhe dá o *accent* 

pessoal  
I – uhm uhm 
CF1 – e depois nós já nem sabemos bem como é que as palavras se pronunciam nem 

como é que se escreve se *neighbour* se escreve com ou ou se se escreve só 
com or 

<SIM> I - or / exacto 
CF1 – ou ur ou or / e ficamos assim um bocadinho baralhados / ahm e eu acho que eu 

tornei-me mais tolerante / através desde o curso que fizemos  
I – uhm uhm 
CF1 – mais tolerante em relação às línguas 
I – sim / sim sim sim / mais tolerante 
CF1 – mais tolerante porque ahm nós / ahm ao tomarmos consciência / que vivemos 

num mundo / em que / um mundo sem fronteiras um mundo globalizado / em 
que o essencial é nós entendermo-nos ahm entendermos e fazermo-nos 
entender  

I – uhm uhm 
CF1 – ahm se calhar ahm o falar correctamente / gramaticalmente falando 
I – sim 
CF1 – a língua / não é assim tão importante / o importante é comunicar 
I – exacto 
CF1 – eu não sei se a Mónica partilha da minha opinião? / e eu acho que foi a partir do 

nosso cursinho / que eu comecei a pensar um pouco mais assim de uma 
maneira mais abrangente  

I – uhm uhm 
CF1 – porque lá está / eu antes ahm / porque tivemos a oportunidade de discutir o que 

é isto da comunicação intercultural / plurilingue  
I – exacto 
CF1 – não é?  
I – exactamente / e qual o objectivo desta comunicação 
CF1 – pois / não é? e eu acho que me tornei bastante mais tolerante / porque eu acho 

que é o que nos dá também isto nós ao conhecermos várias culturas / ao 
conhecermos várias línguas nós também ficamos mais *openminded* como eu 
digo em inglês 

<RISOS> 
I – exacto exacto / mais abertos não é? 
CF1 – mais abertos  
I – exactamente 
CF1 – eu acho que a palavra inglesa é fantástica 
I – é por acaso 
CF1 - *openminded*  
<RISOS> 
I – é mais forte que o nosso abertura 
CF1 – é é acho que diz mais diz mais a palavra diz mais diz 
I – ahm / e pronto não sei se queres acrescentar mais alguma coisa  
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CF1 – sei lá Mónica <lê a instrução da ficha de acompanhamento da parte I – 
Narrativa> / acho que disse tudo 

I – exactamente foi o que estivemos a fazer de facto / então se calhar agora 
passávamos para a segunda parte da entrevista que é então analisar aquilo que 
a CF1 escreveu na altura  

CF1 – pois 
I – eu ahm propunha que fôssemos ver pergunta a pergunta e que fôssemos 

comentando 
CF1 – sim 
I – fôssemos quer dizer a CF1 fosse comentando e eu também tenho aqui algumas 

notas que depois entretanto  
<SIM> CF1 – está bem / está bem 
I – ora bem a primeira pergunta diz ahm a minha definição de comunicação 

intercultural é a capacidade de interagir com o outro de forma bem sucedida 
independentemente das fronteiras linguísticas e culturais / não sei se quer 
acrescentar alguma coisa 

CF1 – hum / eu acho que não 
I – pois / também aqui não tinha nenhuma pergunta  
CF1 – está muito bem 
I – pergunta dois / ter competência de comunicação intercultural é / ter capacidades e 

atitudes que permitam ao indivíduo relacionar-se com falantes de outras línguas 
e culturas mostrando abertura e respeito pelos seus valores e práticas / aqui fala 
ter capacidades e atitudes ahm / e eu gostava que a Glória pensasse um 
bocadinho alto ahm e me dissesse ou tentasse dizer que capacidades e que 
atitudes / concretizasse para de certa forma eu ficar a perceber / o que é que 
poderá estar aqui dentro 

CF1 – então é o indivíduo ser capaz ter capacidade é ser capaz  
I – sim sim 
CF1 – ser capaz ter ter / ter a tal abertura e respeito  
I – uhm uhm 
CF1 – pelos outros 
I – pelos seus valores e 
<INT> CF1 – pelos seus valores e pelas suas práticas / ahm ora bem por exemplo um 

/ um árabe / tem uma cultura tem uma forma de estar tem / completamente 
diferente de um ocidental 

I – uhm uhm 
CF1 – e portanto é eu ser capaz / de aceitar / o árabe como ele é+ / e também no meu 

relacionamento com ele eu mostrar-lhe isso isto é eu ter atitudes / a minha 
atitude ahm mostre isso / é ser capaz e também AGIR  

I – exactamente 
CF1 – não é? 
I – o ter essa atitude e colocá-la em prática 
CF1 – e colocá-la em prática isso é o agir não é? 
I – uhm uhm uhm uhm exacto / e depois diz que o desenvolvimento desta competência 

pressupõe o desenvolvimento da competência plurilingue e multicultural ahm em 
contextos escolares pressupõe desenvolver uma crescente autonomia no uso 
das competências linguística discursiva estratégica e sócio-cultural que permita 
ao aluno estruturar uma relação consigo mesmo e com os outros / e eu achei 
aqui pertinente ter colocado a tónica / na estruturação da relação do aluno 
CONSIGO mesmo  

CF1 – é assim / eu acho que nós só estamos bem com os outros se estivermos bem 
connosco  

I – uhm uhm 
CF1 – não é? 
I – sim 
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CF1 – e ahm portanto a competência / portanto eu só consigo lidar com os outros se 
primeiro eu aceitar aquilo que sou / não é? portanto eu acho que isto está claro 
não sei bem o que é que eu hei-de dizer mais com isto 

<INT> I – sim sim sim / está claro / eu achei interessante foi ter colocado aí a tónica 
<SIM> CF1 – em contexto escolar / em contexto escolar / isto pressupõe nós 

ajudarmos o aluno / porque nós transmitimos conhecimentos mas também o 
ajudamos a ser pessoa 

I – uhm uhm 
CF1 – e nós temos que ir transmitindo ao aluno estas competências que são mais do 

foro ahm que são as competências do foro do saber mas também do foro do 
saber ser 

I – sim 
CF1 – não é? 
I – sem dúvida 
CF1 – saber ser / e portanto / e eu acho que as línguas por acaso mais do que se 

calhar qualquer outra disciplina / as línguas mas não é só o inglês o inglês o 
francês o português 

I – exactamente as línguas 
CF1 – as línguas mais do que outra disciplina / tocam / cada passo / até da <IND> / 

tocam não só no saber mas no saber ser / no saber ser no saber estar  
I – exactamente 
CF1 – saber evoluir  
I – exactamente exactamente 
CF1 – ahm não é? / portanto daí o aluno tem que ahm ir tendo cada vez mais / ser 

cada vez mais capaz de se relacionar consigo / com os seus anseios as suas 
preocupações ahm para também depois se relacionar com as outras pessoas  

I – com os outros exacto exacto / eu achei interessante esta sua reflexão porque 
normalmente quando nós pensamos em competência de comunicação 
intercultural / estou a falar de uma maneira geral / pensamos sempre no outro e 
esquecemo-nos um bocadinho de nós / nós também fazemos parte dessa 
relação  

CF1 – claro 
I – e eu achei interessante ahm teres metido 
<INT> CF1 – eu não me posso esquecer a minha cultura e a minha língua nunca / 

nunca posso / ahm eu posso aprender a do outro e falar com os outros / mas 
também posso / mas nunca se pode esquecer da minha e posso ensinar ao 
outro a minha / não é? 

I – sim sim / a nossa identidade  
<INT> CF1 – a nossa identidade nunca se pode esquecer 
I – hum hum / bom / depois perguntava 
CF1 – está bem está bem 
I – queres mudar alguma coisa CF1? aqui? 
CF1 – eu não acho que está eu acho até eu escrevi tão bem  
<RISOS> 
I – escreveste / registo das minhas viagens a países estrangeiros / isto aqui não era 

cusquice eu queria era mesmo 
<INT> CF1 – ó Mónica / não ó Mónica / eu vou-te confessar / eu nesta altura eu li 

umas coisitas  
I – fizeste muito bem 
CF1 – porque eu estava a desenvolver um trabalho com a Mónica  
I – fico contente 
CF1 – e eu achava que também devia lá está devia desenvolver a minha autonomia 

também a este nível / devia ler umas coisas para poder enriquecer o trabalho 
não só com a Mónica / mas também eu própria  

I – exactamente 
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CF1 – porque em tudo eu acho que nós e às vezes lá está é o bom das acções de 
formação / nós reflectimos sobre determinados assuntos e depois temos 
curiosidade em aprender mais  

I – fico contente por saber que ficaste com a curiosidade de ir ler sobre isto 
CF1 – é / eu este ano tenho uma experiência que ahm já li imenso / eu tenho ahm o 

caso de uma aluna que já me fez ir procurar imenso que nunca em vinte e tal 
anos / tinha procurado informação acerca daquele assunto / um assunto que não 
é para aqui não tem a ver 

I – sim sim sim 
CF1 – mas o lidar com as situações faz-nos ir à procura porque nós sentimos 

necessidade 
I – então e tu disseste-me a mim lá fora eu não sou investigadora? 
CF1 – hum / sou auto-didacta em algumas coisas mas devemos ser todos  
I – acho que sim essa é uma das grandes características  
CF1 – devemos ser todos / aliás isso é uma coisa que eu por exemplo aqui eu / eu 

acho que é o que no fundo eu tentei ver aqui / é preciso nós ahm cada um de 
nós ahm deve ter curiosidade para sempre ir mais além / ahm em aprender mais 
de *per si* 

I – uhm uhm 
CF1 – a própria pessoa / para depois também poder dar mais aos outros  
I – exacto exacto 
CF1 – não é? 
I – uhm uhm / é isso mesmo / bem / então 
<INT> CF1 – então as viagens 
I – as viagens / eu não pus isto aqui por cusquice 
<INT> CF1 – ai agora / agora já fiz mais 
<RISOS> 
I – tu aqui falavas de algumas ahm o que eu queria era que falasses de viagens e que 

reflectisses acerca de ahm de algumas cujos contactos culturais tivessem sido 
para ti pertinentes ahm  

CF1 – sim 
I – e dizes que ahm que as viagens sempre são uma forma de enriquecimento 

enquanto pessoa professora e ser social 
CF1 – então não é? 
I – que leva a alargar os horizontes linguísticos o tal *openminded* não é?  
CF1 – pois 
I – os horizontes linguísticos e culturais / favorecer o desenvolvimento de uma postura 

questionante analítica crítica face a mim própria e à realidade que me rodeia 
CF1 – e acção da Mónica também me fez / ter essa postura questionante / mas aí 

mais perante a minha disciplina / a minha atitude enquanto professora 
I – sim sim sim  
CF1 – estou a ser sincera / aí por acaso acho que foi marcante ahm eu agora acho 

que até corrijo / os trabalhos do alunos ahm / corrijo mas ahm / acho que sou 
mais aberta estou mais aberta / não sei / estou menos menos não é que esteja 
menos rigorosa não é isso  

I – eu acho que estou a perceber 
CF1 – não é que eu esteja menos rigorosa pelo contrário 
I – sim sim sim 
CF1 – mas não sei / a nível da língua tornei-me ahm por exemplo / talvez porque 

também / ahm o sistema de avaliação também foi evoluindo não é? / o sistema 
de avaliação foi evoluindo 

I – sim sim sim 
CF1 – e isso também tem influência / mas eu eu considero que por exemplo agora 

valorizo talvez mais bastante mais / o conteúdo ahm os valores que o aluno me 
apresenta nas suas respostas / do que até a forma 



Anexo 5.2 - Transcrição da entrevista efetuada a CF1 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas -     Mónica Bastos 

 

I – uhm uhm 
CF1 – porque ele transmitiu-os 
I – uhm uhm / exacto / conseguiu transmitir mesmo que não tenha sido tudo 
CF1 – de uma forma brilhante / mas conseguiu comunicar comigo  
I – uhm uhm 
CF1 – conseguiu dizer-me o que sentia / e tem valores humanos que que ahm 
I – que devem ser valorizados 
<SIM> CF1 – devem ser valorizados não é? 
I – hm hm 
CF1 – e pronto isso eu acho que foi / vá então vamos lá  
I – pronto então aqui ahm disseste que já tinhas feito mais e que tinhas mais 

experiências para me contar 
CF1 – agora tenho / agora agora porque eu aqui <aponta para a secção do seu e-

Portfolio> aqui tinha ido só à Europa exactamente agora já fui ao Brasil 

<RISOS> e adorei / adorei o Brasil / aí a língua é a mesma  
I – uhm uhm 
CF1 – mas encontrei pessoas fantásticas / eu eu aliás os brasileiros dão-nos lições de 

vida / porque as desigualdades sociais são muito grandes / sim / ahm portanto 
aqui não é bem a comunicação ahm aqui não é uma questão de comunicação 
língua / aqui tem a ver mesmo com a cultura e a forma de ser deles 

I – sim 
CF1 – ahm / eu eu ahm é assim os brasileiros há muitas dificuldades sociais e eu tive 

a oportunidade de contactar com as pessoas mais humildes / sobretudo com 
essas / fiz questão / que encontramos ahm a todo o momento na rua / eu estive 
numa zona essencialmente turística / ahm mas não vi para já não vi apesar das 
pessoas dizerem não vi eu não vi violência nenhuma primeiro / depois não vi 
ninguém a pedir / por pedir / pedir pelo acto de pedir / ninguém / vi gente humilde 
a prestar um serviço e a querer ser recompensado pelo serviço prestado / 
nomeadamente meninos deste tamanho <coloca a mão ao nível da cintura> com 
um sagui aqui <aponta para o ombro> para nós fazermos uma festinha e porque 
não? / nós tínhamos a oportunidade de fazer uma festinha de fazer um miminho 
no sagui 

I – uhm uhm 
CF1 – ou numa iguana 
I – uhm uhm 
CF1 – depois / ahm tive a oportunidade de falar com um senhor que vendia aqueles 

colares aquelas coisas que eles fazem para depois ganharem algum dinheiro / e 
o senhor em conversa com ele no último dia em que eu me vim embora / dizia-
me ele eu dizia pronto olhe vou-me embora bons negócios e muita saúde / e ele 
respondeu-me assim / saúde muita saúde? / sim muita saúde mas olhe que 
doentes somos todos / é preciso é ter coragem para enfrentar // e eu / por acaso 
também sou uma pessoa que tenho alguns problemas de saúde / pensei assim 
este está-me a ensinar porque doente mais tarde ou mais cedo somos todos / 
não é? 

I – é verdade 
CF1 – agora é preciso é ter coragem para enfrentar  
I – e seguir em frente 
CF1 – e seguir em frente / um senhor que vendia coisinhas na praia ensinou-me que 

realmente o importante na vida é enfrentar os problemas / com garra / com 
coragem / e portanto eu encontrei ali uma cultura muito vivida 

I – hum hum / exacto 
CF1 – um espírito muito positivo de enfrentar os problemas sempre com um sorriso 

nos lábios / e isso foi muito bom para mim / eu gostei muito de ir ao Brasil ahm 
encontrei muita simpatia / não encontrei pedantismo que há nas cidades 
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modernas / ditas ocidentais modernas evoluídas / não encontrei nada disso 
encontrei muita simplicidade muita alegria de viver ahm e gostei muito de ir lá  

I – foi então uma boa experiência 
CF1 – muito boa / uma experiência inter olhe também contribuiu para / para esta 

postura questionante analítica e crítica face à minha própria existência / face a 
tudo o que me rodeia / também contribuiu muito muito para isto  

I – exacto o contactar com essa / forma de estar tão simples e tão positiva  
<SIM> CF1 – é / é / mas tão positiva 
I – exacto / marcou-te também? 
CF1 – marcou / muito muito / adorei / depois também adorei ir ao Brasil por outro 

motivo / que é aquilo que nós não encontramos na Europa / ahm na Europa nós 
somos o parente pobre  

I – sim 
CF1 – o povo português é o parente pobre / no Brasil nós somos muito bem recebidos 

os portugueses são os nossos irmãos portugueses 
I – exacto 
CF1 – nós somos recebidos com muito carinho / e isso também foi um dos motivos 

pelos quais eu gostei de ir lá 
I – exacto  
CF1 – ahm eles consideram-nos mesmo os nossos irmãos portugueses 
I – valorizam-nos 
CF1 – valorizam-nos muito dão-nos muito valor / este ano estive outra vez em Paris 

mas já foi repetido já não tenho nada a dizer 
I – pois 
CF1 – foi uma fugidinha só uma escapadinha <RISOS> 
I – pois uma pessoa nunca se farta de ir a Paris geralmente 
CF1 – é é / foi só uma escapadinha  
<RISOS> 
I – bom / então já que estamos a falar de contactos com pessoas de outras culturas / 

quer seja fora do país quer seja em Portugal / se calhar avançávamos para a 
questão 4 em que eu pedia por um lado para me falares experiências que te 
proporcionaram sensações de bem-estar / e outras que te proporcionaram 
sensações de mal-estar e por que é que terá / o que é que terá estado na origem 
desse bem-estar ou desse mal-estar / relativamente às sensações de bem-estar 
dizias que / tento conseguir comunicar com pessoas de outras culturas 
normalmente comunico em inglês e a comunicação processa-se ahm com 
naturalidade / mesmo na Grécia a comunicação foi bastante fácil uma vez que 
existe uma enorme preocupação em traduzir para outras línguas tudo o que está 
escrito em grego / no entanto não posso deixar de referir que sinto sempre uma 
enorme satisfação e orgulho sempre que encontro alguém que fala a minha 
língua  

CF1 – então não é? / quando nós / portugueses / encontramos alguém que nunca 
vimos em lado nenhum / mas que fala português / nós automaticamente somos 
amigos 

I – é / sentimos logo aquela proximidade  
CF1 – somos amigos / conhecemo-nos mas já parece que nos conhecemos desde 

pequeninos <RISOS>  
I – é verdade é 
CF1 – eu acho fantástico 
I – é verdade é verdade / o que é fantástico / ahm então o que poderá estar na origem 

dessas sensações de bem-estar // é o facto de conseguires comunicar nem que 
seja / ahm nem que seja simplesmente pelo pelo ahm pela utilização de uma 
língua comum que neste caso será normalmente  

<INT> CF1 – o inglês / é assim eu tenho a felicidade de falar a língua franca não é? 
I – exacto 
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CF1 – eu tenho essa felicidade / ahm eu por exemplo ahm eu estive em França e 
como também dou uns toques este ano fui a França / e como dou uns toques em 
francês / eu às vezes ahm tinha dificuldade em gerir o francês e o inglês e a 
certo ponto eu falava metade em inglês e metade em francês 

I – uhm uhm / isso aconteceu-me em Inglaterra / quando fui a Inglaterra <RISOS> 
CF1 – pois / e eu já estava a ficar aliás acho que foi o país onde eu é o país onde eu 

sempre que lá vou / ahm eu sinto que tenho mais dificuldade em comunicar 
porque / porque comunico nas duas línguas ao mesmo tempo  

I – pois e depois sai uma salsada  
CF1 – e depois sai uma salganhada  
I – pois pois exacto exacto / é mesmo a tal mistura das línguas na altura não conseguir 

gerir muito bem os repertórios  
CF1 – exactamente / é isso mesmo  
I – uhm uhm  
CF1 – como nós temos conhecimento das duas / embora eu domine muito melhor o 

inglês do que o francês / mas como em França as pessoas falam francês eu 
automaticamente como sabia / como sabia qualquer coisa tentava só que depois 
já não sabia e começava a falar inglês pelo meio / e aquilo era muito mau  

I – mas conseguias comunicar? 
CF1 – perfeitamente  
I – apesar disso? 
CF1 – sim / perfeitamente 
I – o objectivo foi atingido / só que se calhar sentes é que não tens tanta+ 
<SIM> CF1 – perfeitamente / é / perfeitamente / não / onde eu tive realmente mais 

dificuldade em comunicar foi naquela / para aí / em Praga ou… 
<INT> I – aqui falas da República Checa e na Hungria 
CF1 – é é / é isso / foi na República Checa em Bratislava e em Budapeste / 

exactamente  
I – porque / porque te sentias insegura e com dificuldade em movimentar em virtude 

de desconhecer completamente as línguas deste país /  
CF1 – exacto / por exemplo eu eu eu os nomes das ruas ahm tinha uma dificuldade 

enorme agora já há GPS e essas coisas / mas na altura / uma pessoa na cidade 
anda com um mapa  

I – sim 
CF1 – como qualquer turista anda com um mapa na mão não é? 
I – hm hm 
CF1 – e era muito complicado / ahm quando ahm quando os nomes são muito 

complicados de dizer não é? de decorar / porque por exemplo eu na Grécia na 
medida em que os caracteres deles são diferentes / eles têm escrito em grego e 
depois por baixo têm escrito em inglês 

I – exacto 
CF1 – o nome da rua em inglês ora aí é fácil reter  
I – e como eu tive em Hong Kong recentemente e também é assim 
CF1 – e também é assim não é? 
I – hm hm 
CF1 – pronto eu lá para esses países nunca fui / mas aqui na República Checa em 

Praga e na Hungria não é assim / em Bratislava não é assim / é é só tem na 
língua deles / e aquilo eu não / sinto dificuldade / aí foi onde eu senti mais 
dificuldade  

I – por causa de desconheceres completamente a língua e não te conseguires agarrar 
a nada 

<SIM> CF1 – sou sincera / completamente / é assim / não mas ahm de qualquer 
maneira consegui sempre comunicar  

I – sim sim sim 
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CF1 – porque lá está socorro-me do inglês / normalmente nesses países as pessoas 
também principalmente nas zonas turísticas estão preparadas para para 

I – claro 
CF1 – por exemplo na Áustria eu lembro-me perfeitamente na Áustria eu falo alemão 

também / alguma coisa porque ahm eu sou professora de alemão só que como 
não treino há muitos anos 

I – pois 
CF1 – uma pessoa vai / e o alemão é uma língua que se esquece com facilidade / e 

ahm eu por exemplo na Áustria / eu / eu eu quando foi quê? no metro ou não sei 
aonde eu a certo ponto estava a falar com uma senhora que ia ao meu lado no 
metro e ela falava inglês para mim como se soubesse inglês desde pequenina 
ahm como se fosse inglesa / porque nestes países eu acho que há uma maior 
preocupação do que em Portugal / embora agora já comece a haver mais já se 
começa a aprender desde a primeira classe não é?  

I – praticamente 
CF1 – ahm / nestes países onde se fala línguas que pronto não são tão faladas no 

mundo / as pessoas têm uma grande preocupação e mesmo os governos há 
uma preocupação em aprender o inglês / embora eu pessoalmente acho que 
ahm o inglês está a perder campo perder terreno e se calhar ainda bem que está  

I – pois 
CF1 – ainda bem que está porque é assim ahm as culturas as línguas têm que se / as 

línguas são cultura  
I – exacto / e também acho que a dada altura o tal inglês língua franca está a ficar 

completamente desprovido de cultura  
CF1 – descaracterizado não é? 
I – hm hm 
CF1 – e portanto há que ter cuidado também e não deixar morrer ahm tudo o que é 

cultura / porque com a globalização muitas línguas têm estado a desaparecer / e 
portanto cada país deve tentar prevale fazer prevalecer a sua  

I – exacto 
CF1 – não é? 
I – exactamente / depois dizias ainda no entanto não posso deixar de referir não / não 

cá em baixo / na quatro ponto dois dizes que na Inglaterra apesar de falar inglês 
fluentemente / sinto que não há a mínima preocupação dos ingleses em facilitar 
a comunicação intercultural o que me incomoda bastante / tens algum 

<INT> CF1 – é assim incomoda-me porque eu acho lá está eu acho que eles são 
muito petulantes / acho que acham que como sabem / inglês / como sabem a 
língua que quase toda a gente fala não é quase toda a gente que muita gente 
fala e as pessoas que viajam sabem não é? / porque as pessoas que viajam 
habitualmente sabem falar inglês / eles não os ingleses não são simpáticos ahm 
/ se nós não entendermos o que eles nos dizem à primeira e se pedimos para 
repetir / eles não o fazem de bom agrado 

I – uhm uhm 
CF1 – ahm / a Mónica já esteve em Inglaterra se calhar apercebeu-se disso? 
I – estive mas eu estive no norte 
CF1 – ah  
I – numa cidade pequenina 
CF1 – ai é diferente 
I – e fiquei com eu também tinha assim uma ideia dos ingleses que toda a gente 

transmite quando vai a Londres / que são frios que são distantes / impessoais no 
contacto 

<SIM> CF1 – pois / são muito frios / é é é 
 
 
I – e eu achei completamente o oposto 
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CF1 – na aldeia é diferente 
I – achei assim / adorei mesmo gostei mesmo muito 
CF1 – pronto mas o que eu / isto incomoda-me mesmo / quando nós pedimos para 

repetir eles repetem mas com maus modos  
I – pois 
CF1 – e isto para mim incomoda-me / porque se eu até / eu ponho-me coloco-me no 

papel daqueles que têm menos fluência do que eu não é? 
I – exactamente 
CF1 – e não está certo ahm aliás está provado que / os ingleses é o povo que / menos 

aprende outras línguas / eu ensino isso aos meus alunos Mónica / eu por acaso 
eu isso ensino aos meus alunos ahm é uma das características do inglês que / 
<tira o manual da pasta e abre numa página, aponta para um gráfico> este 
gráfico representa a percentagem de população que consegue falar uma 
segunda língua / o Reino Unido está no fundo / Portugal também só está em 
terceiro lugar / não é? / mas por exemplo o Luxemburgo a Holanda a Dinamarca 
a Suécia a Bélgica a Finlândia a Áustria a Alemanha / aqui a média dos quinze / 
a Grécia a França e Itália e por aí abaixo / estas duas línguas a Espanha / o 
espanhol também é muito falado no mundo / é a terceira acho eu não é? 

I – ahm / é acho que é 
CF1 – o espanhol acho que é a terceira  
I – a de Portugal também é muito falada no mundo 
CF1 – pois também / pronto é a sexta / Portugal está em sexto lugar / e mas / está a 

ver Mónica / portanto eles não sentem necessidade   
I – exacto 
CF1 – eles não sentem necessidade  
I – de aprender outras línguas 
CF1 – de aprender outras não é? 
I – se virem as línguas apenas com com o valor instrumental 
<SIM> CF1 – porque vêem apenas / ora pois / mas eles estão a perder muito porque 

aprender outras línguas não é só aprender as palavras / é aprender uma cultura 
/ não é? 

I – hm hm 
CF1 – eu costumo dizer que os esquimós têm uma data de palavras para dizer branco 

/ porquê? // eu não sei quais são as palavras mas tenho lido que é assim / eles 
têm muitas palavras para dizer branco / nós só temos uma / branco é branco / 
mas de facto eles têm muitos brancos  

I – pois têm 
CF1 – porque eles vivem rodeados de branco que é a neve 
I – exacto é verdade 
CF1 – então isso é a cultura do povo / isso é a realidade deles e por isso eles têm 

muitas palavras para dizer branco  
I – é toda a carga cultural que a língua tem 
CF1 – pois / é a carga cultural e a carga / a vivência / é tudo o que os rodeia / que eles 

têm de exprimir através de palavras / não é? 
I – exacto 
CF1 – e se calhar num país de África as coisas também eu não conheço tudo não é? 

nós não conhecemos tudo / ahm não sabemos mas não acha que é assim 
Mónica? 

I – sim sim sim até existem estudos muito interessantes sobre isso ahm 
CF1 – pois 
I – culturas que vivem muito do vento e que também têm várias palavras para falar 

vento enquanto que nós é tudo vento 
CF1 – para nós é tudo vento não é? 
I – exactamente / é verdade 
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CF1 – porque cada conjunto / cada língua exprime aquilo que fundo as suas 
necessidades  

I – o seu ponto de vista 
CF1 – o seu ponto de vista não é? 
I – é verdade é verdade 
CF1 – daí os ingleses / eles estão a perder / em comunicação intercultural os ingleses 

estão a PERDER // de acordo com aquele graficozinho eles estão a perder 
I – pois estão 
CF1 - <RISOS>  
I – porque não vêem a riqueza a verdadeira riqueza de aprender línguas não é? 
CF1 – exactamente <RISOS> 
I – bom depois a pergunta cinco ahm eu pergunto-lhe o que é que no seu percurso de 

vida contribuiu para a capacidade de estar com o outro? / e já me disse há 
bocado 

<INT> CF1 – eu já respondi 
I – tudo a educação familiar a educação e convivência escolar as relações 

profissionais pessoais todas as minhas vivências / eu aqui pedia para concretizar 
mas começou por aí  

CF1 – já respondi 
I – exacto / tudo se aproveita 
CF1 – pois pronto 
I – pergunta seis estamos a avançar bem  
CF1 – ainda bem 
I – estamos a passar uma estadia de meio ano num país estrangeiro que nunca visitou 

o que é que teria de saber para preparar a sua estadia?  
CF1 – ahm saber a língua do país / ou outras línguas que permitam a comunicação diz 

aqui <aponta para o documento escrito com sua secção “O Meu Perfil 
Intercultural” do e-Portfólio>  

I – uhm uhm 
CF1 – preciso conhecer alguns aspectos culturais do país hábitos valores / preciso de 

um mapa para me orientar ah pois / agora levava o GPS 
<RISOS> 
I – agora já é mais  
CF1 – mas às vezes engana-nos o GPS 
I – pois engana / não sei se agora acrescentava mais alguma coisa? / CF1 / 

acrescentavas mais alguma coisa? 
CF1 – sei lá / se calhar não 
I – uhm uhm / e se fosse o contrário? / se a nossa escola recebesse durante o período 

de um ano lectivo um professor vindo de um país estrangeiro / o que é que ele 
teria que saber? / falas da línguas das características do nosso povo os nossos 
costumes e tradições / e precisa ainda de conhecer o funcionamento das nossas 
escolas / achas que ele precisaria de saber mais alguma coisa? 

CF1 – pois nem sei / se calhar precisam mas eu nem pensei nisso 
I – uhm uhm 
CF1 – o funcionamento / sim quer dizer o professor ahm um professor proveniente de 

um país estrangeiro que nunca visitou Portugal / e o professor é suposto vir 
leccionar? 

I – vem trabalhar / exactamente 
CF1 – pois eu acho que precisa também de conhecer ahm os *curricula* pronto é o 

funcionamento das escolas 
I – exactamente 
CF1 – os costumes e tradições também pressupõe a nossa forma de ser e de estar 

ahm as características do nosso povo  
I – e a língua 
CF1 – e a língua  
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I – ok 
CF1 – embora se calhar a língua hoje / depende também do nível dos alunos que for / 

enfrentar  
I – e da disciplina que vier leccionar  
CF1 – pois / na faculdade ahm já há cadeiras dadas na língua estrangeira 
I – pois já / já / é verdade // agora / quanto ao teu perfil enquanto comunicadora 

intercultural / eu pedia para falares de qualidades e defeitos / qualidades / 
conhecer línguas gostar de comunicar com os outros adorar viajar e conhecer 
outros estilos de vida outras tradições e outros valores / queres acrescentar mais 
alguma qualidade?  

CF1 – e lá está acho que tenho-me tornado mais tolerante / porque isto no fundo 
também tem a ver com o comunicador intercultural / acho que ahm no fundo tudo 
isto leva a que eu ahm encare ahm encare-me a mim própria e aos outros de 
uma forma mais o tal *openminded* que eu referi 

I – exactamente ainda há bocado 
CF1 – não é? 
I – sim sim sim // quanto a defeitos / alguma insegurança e timidez  
CF1 – pois e se calhar deveria até investigar mais também não é?  
I – uhm uhm 
CF1 – porque o saber não ocupa lugar / e porque nós nunca nos devemos dar ahm 

nunca devemos dizer eu agora sei tudo e eu agora não preciso de mais nada / 
ahm devo dar devo sentir sempre que preciso de mais alguma coisa / aliás eu 
acho que isto está melhor expresso aqui nesta frase viajar <aponta para o 
documento escrito com sua secção “O Meu Perfil Intercultural” do e-Portfólio> 

para é sempre melhor do que chegar / nós nunca devemos ahm que agora já sei 
tudo já / já não é preciso mais nada / não / devemos sempre querer evoluir 

I – exactamente / saber mais 
CF1 – saber mais / e sentir que nunca sabemos nada  
I – uhm uhm / uhm uhm 
CF1 – isso é o primeiro passo para querer saber mais é é sentirmo-nos / eu acho que 

no fundo o ser inseguro é bom  
I – pois 
CF1 – porque ahm 
<INT> I – se não for em exagero não é? 
CF1 – claro claro / sem ser em exagero / mas o facto da pessoa ahm estar sempre 

com algumas dúvidas  
I – identificar lacunas 
CF1 – e identificar lacunas e tentar resolver com os colegas ahm partilhar ahm 

comentar e isso acaba por ser bom porque enriquecemo-nos mais enquanto 
pessoas / e eu às vezes ahm eu também eu acho que nisso tenho um defeitozito 
/ por acaso eu acho que tenho / eu confio pouco nos outros / e acho que é um 
grande defeito  

I – confias pouco nos outros em que sentido? 
CF1 – é assim / nós vimo-nos / é assim / eu considero-me uma pessoa algo 

responsável / e eu é assim ahm / ahm eu por exemplo se me dizem que um 
trabalho é para entregar tal dia ele é entregue tal dia nem que eu não durma  

I – sim exacto 
CF1 – ahm mas também se me propuserem uma tarefa para a qual eu acho que não 

tenho capacidade para dar resposta eu prefiro não a aceitar 
I – exactamente 
CF1 – eu sou assim / ahm hoje por vezes à nossa volta nos ahm eu infelizmente vejo 

que às vezes não é assim as pessoas não funcionam assim / e depois eu 
quando abarco um projecto ou algo eu tenho alguma dificuldade ahm em às 
vezes confiar nos outros / porque 

<INT> I – em delegar competências 
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CF1 – pois / porque tenho sempre medo que corra mal  
I – sim sim 
CF1 – ahm eu acho que isso é um defeito meu mas se calhar é porque também a vida 

me foi ahm pregando algumas partidas / e ensinando a ser assim não é? 
I – pois exacto / acaba por ser uma defesa também 
CF1 – também será uma defesa 
I – exacto  
CF1 – mas acaba por também eu entendo que isto pode também ser um defeito / eu 

entendo que possa ser  
I – não te conseguires ahm 
CF1 – pois / estar sempre com receio / porque assim nós também damos pouco 

espaço ao outro  
I – pois / exacto 
CF1 – não é? 
I – acaba por ser um pouco  
CF1 – acaba por ser / não é é / é é / é é  
I – dizemos ah vamos lá dar o benefício da dúvida mas ficamos sempre  
CF1 – mas assim com medo+ 
I – em alerta para ver se as coisas realmente estão a correr bem se não estão 
CF1 – hm hm / é / embora eu costume dizer que é preciso arriscar / nós temos que 

arriscar e eu digo sempre que quem não sai de casa e não quer fazer nada aí 
pode ser apenas criticado por aquilo que não faz 

I – uhm uhm 
CF1 – ahm / quem põe a mão às coisas / ahm uns acham bem outros acham mal mas 

/ é bom é que nós nos sintamos bem connosco 
I – exactamente exactamente  
CF1 – não é? 
I – fizemos o nosso papel  
<INT> CF1 – demos o nosso melhor 
I – demos o nosso melhor  
CF1 – fizemos o que sabíamos e o que podíamos  
I – como diz o ditado é impossível agradar a gregos e troianos não é? / é mesmo isso 

nós temos é que dar o nosso melhor  
CF1 – claro / claro 
I – não sei se queres acrescentar mais alguma coisa ao que falaste? ao teu perfil de 

comunicador intercultural? 
<SIM> CF1 – acho que não // acho que não 
I – então vá vamos avançar / terceira parte da entrevista então era ahm analisares 

comigo este documento que eu estive a preparar / como eu disse com base quer 
naquilo que diz a literatura quer no que vocês escreveram no vosso no vosso 
portfólio / e ahm e juntando tudo aquilo que vocês disseram eu consegui 
encontrar alguns descritores do que é a competência de comunicação 
intercultural que os agrupei por dimensões 

CF1 – sim 
I – ahm e encontrei estas três dimensões <aponta para o gráfico 1 do documento 

explicativo> / que é a dimensão afectiva / a cognitiva e a accional / a afectiva que 
diz respeito a atitudes positivas face às línguas à diversidade à comunicação e 
ao encontro com o outro e comportamentos ligados à esfera das relações 
pessoais e interpessoais / que depois se dividem em várias componentes / a 
dimensão cognitiva que diz respeito aos saberes e conhecimentos que o sujeito 
coloca em acção aquando de um encontro intercultural e que também são de 
diferentes naturezas / e a dimensão accional que diz respeito às habilidades e 
capacidades do sujeito para lidar com situações de contacto de línguas e de 
culturas e que também se situam a vários níveis / daquilo que vocês disseram 
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das unidades de conteúdo que eu consegui identificar as coisinhas que eu 
sublinhei naquilo que vocês disseram  

CF1 – uhm uhm 
I – ahm a maior parte / cinquenta e quatro por cento / diz respeito à dimensão afectiva 

parece ser a dimensão que de facto no global / ahm mais é valorizada nas 
vossas palavras / depois logo de seguida vem a dimensão accional com trinta e 
três por cento das unidades de conteúdo / e depois finalmente a dimensão 
cognitiva / não sei se queres fazer algum comentário? se achas que esta / que 
esta distribuição de PESOS terá alguma lógica? se no teu entender / se se 
adequa aquilo que também 

<INT> CF1 – não sei o que hei-de dizer Mónica  
I – então vamos avançar e no final dizes / está bem? 
CF1 – é melhor 
I – ok // então vamos agora ver uma a uma  
CF1 – ah então vamos ver 
I – ok / a dimensão afectiva eu depois estive a tentar esmiuçar  
CF1 – pois 
I – aquilo que lá estava dentro / e então ahm a relação com a alteridade as atitudes em 

relação ao outro como a abertura interesse e curiosidade pelo outro o respeito 
pelas outras culturas o desejo de aprender / a sensibilidade em relação à 
diferença e também em relação à semelhança a humildade e solidariedade / são 
a grande fatia do queijo que é valorizada ao nível da dimensão afectiva / depois 
vem a relação com o próprio sujeito como também referiste o respeito por si 
próprio e pela sua cultura a consciência cultural crítica a segurança e confiança e 
si e o orgulho na sua identidade linguística e cultural / depois também vem a 
relação com a situação de comunicação / ahm que tem a ver com as 
disponibilidades e predisposição para partilhar experiências e pontos de vista 
com o outro vontade de participar em encontros interculturais / e o esforço e 
empenho no sucesso da interacção / e por fim a relação com as línguas as 
atitudes em relação às línguas ver as línguas como entidades que se relacionam 
entre si é possível estabelecer pontes entre elas e também ter um gosto e 
interesse pelas línguas da comunicação pode ser um factor que influencie 
positivamente a comunicação intercultural // queres fazer algum comentário? há 
alguma coisa que  

CF1 – eu acho que isto está tudo muito bem  
I – uhm uhm 
CF1 – eu acho que no fundo é isto tudo Mónica eu acho que não há mais nada a dizer 

eu acho que já falei nestes pontos todos  
I – sim sim sim sim 
CF1 – ao longo da nossa conversa  
I – uhm uhm 
CF1 – ahm / pronto a Mónica fez este estudo e ahm  
I – no fundo é / tentei pôr em esquema aquilo que vocês foram dizendo  
CF1 – exactamente / portanto acho que está tudo dito / não me suscita nenhuma 

dúvida nem nenhum comentário 
I – ok / então na dimensão cognitiva temos / por um lado auto-conhecimento embora 

não tenha assim um grande peso  
CF1 – pois 
I – fala-se no auto-conceito fala-se na auto-descoberta mas nos registos escritos 

ninguém tinha referido a auto-instrução embora agora já se fale nisso o que é 
que é isto da auto-instrução? é aquilo que falavas agora há bocado eu tenho 
consciência de que não sei nada e sei quais são as minhas lacunas e devia 
investigar para ultrapassar essas minhas lacunas 

CF1 – ai nós somos muito auto-didactas / ai então não somos? 
I – pois somos  
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CF1 – ó Mónica / eu quando fiz o meu curso / eu agora o que eu uso do meu curso é / 
ahm as competências que eu desenvolvi a nível da língua e não é? a nível da 
comunicação mas / eu tive que me ir actualizando a todos os níveis mesmo na 
relação pedagógica com os alunos hoje é muito diferente de há vinte anos atrás  

I – claro / claro claro / a conjuntura mudou completamente 
CF1 – completamente / e portanto nós nós somos / como se fazia os testes 

antigamente não tem nada a ver com agora+  
I – exacto é preciso uma pessoa ir acompanhando os tempos ir-se actualizando  
CF1 – daí termos que fazer formação termos que investigar também o tal auto-

conhecimento auto-instrução / daí nós termos que partilhar com os colegas para 
irmos aprendendo uns com os outros / daí nós termos que fazer formações não 
é? / estar atentas 

I – exacto / estar atentas / exactamente 
CF1 – pois 
I – mas curiosamente nós registos escritos não se falou mas nas conversas na 

entrevista essa dimensão está eu noto que todas as pessoas falam nela / e acho 
interessante ver que se calhar no fluir da conversa as coisas se calhar vão 
surgindo de outra maneira do que quando temos um papel e uma caneta à frente 
para escrever não é? / a dimensão cognitiva mais / dentro da dimensão cognitiva 
o que mais se valorizou é sem dúvida o conhecimento do outro / o conhecimento 
dos seus contextos culturais / as suas representações sociais e os seus padrões 
de comportamento / e também falam que as representações sobre os outros 
povos e as outras culturas também são importantes para este conhecimento do 
outro embora muitas vezes estas representações possam não corresponder 
totalmente à realidade 

CF1 – são teóricas 
I – são teóricas mas ajudam-nos de certa forma 
<INT> CF1 – ajudam-nos / sim 
I – ahm a saber como 
CF1 – sim e até como lidar 
I – exactamente a saber como lidar com as situações 
CF1 – é é 
I – depois fala-se também de conhecimentos sobre o processo de interacção / a 

consciência dos processos de interacção / o repertório linguístico-comunicativo e 
intercultural do sujeito / e o conhecimento sobre os processos de negociação de 
sentido que surge na literatura mas que eu não consegui encontrar nas vossas 
palavras  

CF1 – conhecimento sobre os processos de negociação de sentido / traduza-me isto 
por miúdos 

I – ahm é saber como é quais são as estratégias que nós podemos usar em contexto 
ahm de comunicação para chegar a um entendimento com o outro  

CF1 – ah então nós utilizamos todas as estratégias até a linguagem corporal  
I – exactamente 
CF1 – não é? / então temos é que lá chegar não é? 
I – sim isto / eu sei que de facto isto faz parte 
CF1 – pois faz 
I – mas não estava nas vossas palavras / pronto / isto não está 
CF1 – pronto / não dizemos tudo 
I – não dizem tudo e se calhar e se calhar por outro motivo / se reparares / consciência 

dos processos de interacção / se calhar podemos lá pôr isto dentro 
CF1 – ora lá está 
I – é que eu AGORA olhando para isto consegui chegar aí 
CF1 – podemos / nós podemos pôr ali podemos 
I – exactamente esta é muito mais abrangente 
CF1 – pois é 
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I – o que eu vou fazer é pôr isto lá dentro 
CF1 – está bem 
I – é melhor / depois falamos também de conhecimento sobre conceitos / que 

conceitos? toda a gente referiu o conceito de competência de comunicação 
intercultural e a consciência do seu valor político-educativo e político-social ahm 
saber para que é que ele serve ahm a importância do seu trabalho em contexto 
de sala de aula / pronto / e o conhecimento sobre o mundo ahm nomeadamente 
sobre o espaço geográfico para onde nós vamos como nos movimentarmos que 
também ahm estas duas não vinham na literatura mas vocês referiram e eu 
considero que de facto são pertinentes 

CF1 – eu também 
I – principalmente esta <aponta para a categoria do conhecimento sobre conceitos> / 

esta aqui pronto às tantas até se pode pôr aqui <aponta para a dimensão do 
hetero-conhecimento> dentro embora seja mais geral 

CF1 – pois 
I – ahm mas esta o conhecimento sobre conceitos de facto ahm tendo em conta que 

estamos a falar de competência de comunicação intercultural vista por 
professores de línguas 

CF1 – sim 
I – penso que de facto é importante / finalmente para terminar a dimensão accional 

tem a ver então com aptidões linguístico-comunicativas pessoais e cognitivas / 
dentro das linguístico-comunicativas temos a capacidade de percepção a 
capacidade de escuta / a capacidade de se fazer compreender e de 
compreender o outro e de se expressar numa língua comum / dentro das 
pessoais temos a descentração a empatia a flexibilidade comportamental e a 
adaptabilidade a outras situações / a tolerância relativamente à ambiguidade e o 
pluralismo cultural crítico que curiosamente não surgiram nos escritos / ahm a 
capacidade de manter a sua identidade mas também de negociá-la / a 
autonomia e o bom-humor portanto estas duas não estavam na literatura e foram 
vocês que disseram que seria importante e que de facto  

CF1 – e é  
I – contribui 
CF1 – é 
I – uhm uhm / as cognitivas são a capacidade de descoberta de saber e de ir 

actualizando sempre constantemente a sua competência de comunicação 
intercultural  

CF1 – é essencial 
I – e foi isto tudo que vocês me disseram 
CF1 – que bom  
I – disseram-me isto tudo / e então relativamente a esta breve análise gostaria de te 

fazer algumas perguntas / primeira / não são complicadas / primeira se achas 
que esta podes ficar com esse se quiseres embora isto agora vá ser melhorado 
com aquilo que vai ser retirado das entrevistas 

CF1 – claro 
I – se esta descrição está de acordo com aquilo que ti achas que é a competência de 

comunicação intercultural? ou se achas que há alguma dimensão que te cause 
estranheza? ou se há alguma dimensão… 

CF1 – de todo / acho que sim 
I – exacto / como tu disseste  
CF1 – eu acho que já falei disto tudo  
I – uhm uhm / exactamente / ahm / há alguma dimensão ou descritor que aches que 

tenha mais relevância? do que as outras? em relação às outras? ou achas que 
está tudo ao mesmo nível?  

<PAUSA> 
CF1 – portanto destas três dimensões? 
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I – sim / aí apresenta-se essa distribuição que tem a ver com as unidades de conteúdo 
ahm mas não tem que ser obrigatoriamente assim / não é? 

CF1 – pois  
I – o facto é que existem três dimensões  
CF1 – exacto e eu isso concordo com certeza 
I – agora a pergunta que eu te faço é se alguma delas 
<INT> CF1 – é se alguma delas é mais importante do que 
I – poderá ser mais importante do que as outras? 
CF1 – de acordo com aqui o gráfico? 
I – ou não / pode estar de acordo a tua opinião pode estar de acordo com o gráfico ou 

não 
CF1 – ahm / é assim Mónica eu eu eu aqui acho que não me posso pronunciar  
I – uhm uhm 
CF1 – sou sincera não tenho / conhecimento / objectivo porque eu acho que isto é eu 

acho que isto pressupõe se calhar um estudo ahm a minha a minha informação 
não chega  

I – mas diz intuitivamente 
CF1 – intuitivamente eu acho que de facto se calhar se houver esta tal dimensão 

afectiva a comunicação vai-se ahm vai-se proporcionar de uma maneira ou de 
outra 

I – uhm uhm / exacto 
CF1 – ahm mesmo que a cognitiva seja menor  
I – exacto 
CF1 – eu acho que sim   
I – então de uma maneira geral até concordas com esta distribuição? 
CF1 – eu até acho que sim 
I – uhm uhm / uhm uhm / ok e finalmente / a última pergunta  
CF1 – sim 
I – ahm é se consideras que esta competência de comunicação intercultural é 

importante para o professor de línguas e para o ensino de línguas? na tua 
opinião 

CF1 – esta competência de comunicação é extremamente importante e eu acho que já 
fui dizendo ao longo da nossa entrevista porquê 

I – uhm uhm 
CF1 – ahm é importante porque ahm o professor que consegue ele próprio ahm ter 

uma abertura face a um universo variado de línguas e culturas também 
consegue transmitir isso aos alunos e consegue também estar mais 
TOLERANTE em relação àquilo que eles às suas dificuldades aos seus 
progressos ahm e consegue até estar mais atento a tudo / não é? ahm não sei 
se me faço entender? 

I – sim fazes 
CF1 – mas eu portanto já fui dizendo que ao longo da minha vida eu acho que me 

tornei / um comunicador intercultural mais rico fruto de todas as minhas 
experiências / não há dúvida que quando comecei a dar aulas há / há vinte e tal 
anos / eu tinha ahm sentia-me ahm menos preparada a nível a nível da 
dimensão cognitiva se calhar seria igual  

I – exacto / mas não tinhas exactamente / faltava-te era a experiência o… 
CF1 – pois  
I – o saber-fazer talvez 
CF1 – era faltava-me o o / e é o sentir as coisas que eu acho que é essencial / um 

comunicador intercultural / tem que primeiro sentir as coisas / sentir viver / viver 
*in loco* 

I – uhm uhm 
CF1 – é isso que eu dizia há bocado à Mónica / eu quando comecei nos meus 

primeiros anos de aulas em que eu mostrava aos meninos umas fotografias e 
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postais que eu tinha sobre os monumentos de Londres / sei lá dizia olhem o 
Buckingham Palace é enorme é muito grande / ahm mas eu sabia lá se era 
grande+ / eu nunca lá tinha estado+ 

I – pois 
CF1 – agora / depois de lá ter estado / eu a minha palavra grande se calhar é 

GRANDE / GRANDE 
I – exacto 
CF1 – olhem é à frente tem uma estátua+ / olhem e tem uma rotunda muito GRANDE 

à frente+ / e depois+ / não é? 
I – porque revives 
CF1 – porque revivemos 
I – exactamente 
CF1 – portanto no fundo ahm e eu acho que isto também tem a ver portanto eu acho 

que sim que ahm 
I – que a afectiva de facto  
CF1 – ahm / é / é / e depois eu a falar das pessoas / os ingleses são assim assim e 

assim / porque tinha lido que eram assim assim e assim  
I – exacto 
CF1 – mas não tem nada a ver eu ler assim assim e assim ou ter estado e contactado 

com eles e ter verificado que eles eram assim porque eram assim ou ou / podia / 
e não é? 

I – exactamente 
CF1 – e posso dar exemplos posso  
I – exactamente / é verdade / bom CF1 então sendo assim / obrigada pela tua 

disponibilidade 
CF1 – eu gostei muito ó Mónica por acaso até gostei / foi um bocadinho muito 

agradável  
<RISOS> 
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TRANSCRIÇÃO DE ENTREVCF2TA 
 
 
 
Entrevistado: CF2 
Local: Curia 
Data / hora: 27 de Outubro, pelas 9h 
Duração: 1h53m  

 
 
I – bom então / como eu lhe tinha falado a primeira parte da entrevista era para pensar 

em momentos marcantes para o seu desenvolvimento quer enquanto professora 
de línguas quer enquanto comunicadora intercultural  

CF2 – momentos marcantes enquanto professora de línguas? 
I – para o seu desenvolvimento enquanto+ / professora de línguas 
CF2 – deixa-me pensar um bocadinho <IND> 
I – sim pense à vontade / se quiser até pode tomar notas aqui <aponta para o 

documento Parte I – Narrativa> ou pontos para organizar as suas ideias  

<PAUSA> 
CF2 – algumas acções de formação que fiz em formação contínua  
I – uhm uhm 
CF2 – formação contínua que fiz / ahm ajudou-me / ajudou-me bastante a clarificar / e 

ajudou-me a conseguir certas posturas não é? / a gente melhora  
I – uhm uhm 
CF2 – ahm / recordo-me de uma acção de formação que fiz também na Adolfo Portela 

/ há uns três anos / ahm relacionada com o desenvolvimento e avaliação de 
competências dos alunos / também não tem propriamente a ver com a 
professora de línguas  

I – tem tem  
CF2 – <IND> possam ser identificados / os comportamentos fossem identificados / 

ahm // outra acção de formação que frequentei foi na Universidade de Aveiro 
ahm no cifop / há uns anos atrás ahm na área de alemão  

I – sim 
CF2 – que me ajudou bastante embora eu não dê alemão neste momento não é? mas 

ajudou-me bastante / ahm porque foram abordados muitos assuntos culturais / e 
as coisas foram colocadas em ahm comparativamente com a nossa cultura / 
portanto Alemanha e Portugal o que me ajudou bastante / enfim é mais aqui 
<aponta para a seta do “Eu… enquanto professora de línguas”> enquanto 
professora de línguas 

I – uhm uhm / se quiser pode ir intercalando com acontecimentos que possam ter sido 
marcantes para o seu desenvolvimento enquanto comunicadora intercultural e 
pode ser que entretanto as coisas fluam e que… 

CF2 – enquanto comunicadora intercultural? // momentos marcantes? // de que 
género? 

<PAUSA> 
I – sei lá / contactos / experiências  
CF2 – é sempre muito interessante por exemplo ahm quando convidamos alguém fora 

da escola que vem de fora da escola ahm para integrar um projecto da própria 
escola  

I – sim 
CF2 – e que vem / e que traz a sua experiência a sua vivência as suas ideias / tudo 

isto tem contribuído MUITO para o meu alargamento ahm alargamento dos meus 
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horizontes / ahm e recordo-me ahm por exemplo da vinda de ahm de alguém 
ligado à secção ahm da Amnistia Internacional de Aveiro por exemplo / que eu 
convidei e veio à nossa escola não é? e isso contribuiu muito / ahm eu quando 
falo em intercultura intercultura / é uma grande abertura não é? uma grande 
abertura uma receptividade muito grande a outra realidade e / ahm // recordo 
também ahm / sempre que a escola se abriu ao exterior 

I – sim 
CF2 – sempre que a escola se abriu ao exterior ahm portanto com a vinda à escola de 

figuras relacionadas com qualquer área e que vêm portanto trazer o seu 
testemunho / eu sempre vi tudo isto / todos estes contactos contribuíram muito 
para o meu alargamento / para o meu enriquecimento não é? senti que 
contribuíram sempre / para a minha pessoa como comunicadora intercultural  

I – sim sim 
CF2 – ahm // foi muito interessante por exemplo a vinda de uma colega uma colega da 

<IND> de Anadia / que eu convidei também e que foi à escola ahm ler ler / ler 
poesia / também prosa não é? ahm com o intuito de criar nos alunos maior gosto 
pela leitura / também foi muito importante // ahm o intercâmbio portanto que eu 
também fiz com com um colégio de Famalicão / por exemplo / com o estrangeiro 
nunca fiz intercâmbio nenhum tenho tido sempre medo / tenho tido sempre medo 
de não ter tempo portanto com a textura que tem tenho tido sempre medo de 
não ter tempo de levar adiante um projecto destes  

<INT> I – pois de colocar um projecto e não conseguires 
CF2 – fazer um intercâmbio assim mesmo muito a sério e consistente com escolas do 

estrangeiro 
I – sim mas se calhar um intercâmbio com escolas nacionais pode também ahm é 

muito importante  
CF2 – mais momentos importantes / ahm / viagens de estudo ah viagens de estudo 

que foram feitas também / viagens de estudo fomos ahm uma ida uma ida a um 
espectáculo ao Porto foi bastante interessante ahm Fame o Musical / Fame o 
Musical no Porto 

I – sim sim 
CF2 – portanto foi uma viagem do nosso departamento foi muito interessante também 

ahm // há momentos há sempre momentos mesmo nas próprias aulas há 
momentos muito interessantes que acho que são enriquecedores penso eu 
porque trazem outros valores para nós também / sempre que tratamos sempre 
que tratamos de Direitos Humanos  

I – sim 
CF2 – sempre que tratamos de Direitos da Criança / sempre que se faz a comparação 

ahm do acesso à educação nos países ocidentais com ahm a mesma 
problemática noutros países / ahm mais pobres onde não há esse acesso / ahm 
sempre que se fazem pesquisas biográficas / eu acho que tudo isto enriquece os 
alunos e enriquece-nos a nós 

I – exacto 
CF2 – não é? 
I – uhm uhm / ahm / não sei se entretanto se lembrou de mais alguma coisa?  
CF2 – eu estou com uma branca daqui a bocado <RCF2OS> 
I – não não não  
CF2 – é da gravação  
<RCF2OS> 
I – não tens pelo que estar nervosa porque realmente é só mesmo para mim / é só 

para mim / por isso é como se estivesses a falar só para mim não há problema 
nenhum / ahm então eu se calhar perguntava-lhe directamente uma vez que não 
falou ahm sobre o curso de formação que frequentou comigo e com a Helena / 
se isso poderá ter tido algumas repercussões no seu desenvolvimento enquanto 
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professora de línguas ou enquanto comunicadora intercultural? / estou a 
perguntar-lhe directamente porque sei que se não tiver tido me diz directamente 

CF2 – não não / sem dúvida nenhuma foi um curso que me marcou / garantidamente 
passei a ter mais consciência ahm da importância ahm da língua como veículo 
de intercompreensão 

I – uhm uhm 
CF2 – passei a ter mais essa consciência / e nas aulas eu procuro passar isso aos 

alunos através de uma linguagem que eles entendam não é? / ahm portanto eles 
através do meu discurso através das minhas palavras eles vão sentindo a 
importância que é ahm podermo-nos mover e estar aberto a saber línguas 
estrangeiras para conseguir comunicar ahm no maior número possível de 
línguas / portanto tenho valorizado ao máximo as línguas estrangeiras a 
aprendizagem de línguas estrangeiras e a abertura ao outro sem dúvida 
absolutamente nenhuma 

I – uhm uhm 
CF2 – passei a ter mais essa consciência 
I – uhm uhm 
CF2 – e passei realmente a ter mais a percepção de que só é possível ahm as 

pessoas ahm perderem o medo / ultrapassarem as barreiras 
I – sim sim 
CF2 – se o outro é semelhante 
I – uhm uhm 
CF2 – o outro é semelhante é igual é igual / não há pessoas diferentes / e ainda para 

mais numa cultura ocidental não é? 
I – sim sim sim 
CF2 – em que se valoriza bastante isso / tem-se chamado muito a atenção para isso / 

ahm a comparação constante com a sua faceta / uma comparação constante / 
I – <IND> que eles aprendem não é? 
CF2 – e eles sentem que realmente há muitas semelhanças <IND> e que é fácil tão 

fácil 
I – exacto 
CF2 – portanto ponho a tónica na facilidade / na facilidade+ 
I – na facilidade  
CF2 – na facilidade quer dizer na facilidade / fácil é relativo não é? / é preciso trabalhar 

ter vontade e ahm / a cidadania europeia portanto é uma realidade que eles 
neste momento / a cidadania europeia engloba o mundo todo / somos muitos 
cidadãos não é? / ahm tenho posto bastante a tónica nesta necessidade de 
estarmos abertos de estarmos abertos de querermos fazer de querermos 
conhecer ahm que é importante aprender línguas que é importante conhecermos 
o outro e que só depois é que conseguimos <IND> só assim é que é possível / 
<IND> e que neste momento ahm eu também lhes digo / e eles vão entendendo 
/ eu digo-lhes também ahm eu neste momento / cada vez mais tomadas de 
posição ahm decisões ahm importantes para a vida de toda a gente cada vez 
são mais conjunturais / cada vez são mais conjunturais / ora então temos todos 
que estar muito atentos / muito atentos à realidade que nos circunda / muito 
críticos das coisas / tenho posto muito a tónica nisso e tudo se consegue não é? 

I – uhm uhm 
CF2 – de uma maneira mais simples ou mais complexa ahm a partir de uma notícia de 

jornal ou a partir de um discurso político ou a partir de um texto / ahm ou a partir 
de uma história que eles trazem de uma vivência / a gente sabe que é assim que 
passamos isso aos alunos / essa necessidade de abertura / de saber o maior 
número possível de línguas / de respeito pelo outro eu procuro passar muito isso 
/ e tomei mais consciência disso ahm a partir da vossa acção de formação sem 
dúvida nenhuma 

I – uhm uhm / ok 
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CF2 – sem dúvida nenhuma 
I – ok / não sei se quer acrescentar mais alguma coisa? se entretanto se lembrou de 

mais algum momento marcante ou se podemos avançar para a segunda parte? 
CF2 – não me estou a lembrar 
I – ok / se não se está a lembrar é porque de facto não são marcantes não é?  
<RCF2OS> 
CF2 – já faz quantos anos? já são tantos anos que não me lembro não me lembro  
I – pois / exacto 
<RCF2OS> 
I – já são muitos anos realmente / bom / então se calhar passávamos para a segunda 

parte que tinha a ver com o olhar para aquilo que escreveu já lá vão dois anos 
CF2 – sim 
I – não é? ahm e tentar perceber se nesta altura passado todo este tempo se mudaria 

alguma coisa? porquê? se mudaria se não mudaria? / e penso que também não 
sei se eu tinha aqui algumas ideias mas penso que não mas eu acho que fiquei 
com <analisa a secção “O Meu Perfil Intercultura” do –Portfólio da entrevistada> 
/ não não tenho aqui aponte 

<INT> CF2 – acrescentava aí uma coisa ahm acrescentava 
I – acrescentava? 
CF2 – acrescentava / ahm quando me pergunta ahm / quando me pergunta como é 

que eu me fui tornando cada vez mais aberto ao outro / penso que é a terceira 
I – sim / é esta / é a cinco 
CF2 – pronto  
I – o que é que no seu percurso de vida contribuiu para a sua capacidade de estar 

com o outro? 
CF2 – eu colocava aí uma coisa muito importante nestes dois últimos anos / ahm acho 

que se deu em mim / talvez fruto da conjuntura da minha vivência / de toda a 
conjuntura / ahm económica / mundial / social / esta grande disparidade está a 
haver uma disparidade cada vez maior entre ricos e pobres / e está a haver mais 
concretamente a nível de escola agora vamos para os nossos alunos para os 
alunos / ahm um alheamento cada vez maior dos pais relativamente aos filhos 
também / numa realidade pequenina na nossa realidade pequenina / o 
alheamento dos pais relativamente aos filhos / na escola neste momento / na 
escola neste momento eu não estou a vislumbrar muito ahm o espírito humano 
tem diminuído muito / não se vislumbra eu não vislumbro / que / o espírito / não 
é? / portanto <IND> de facto para um maior refinamento / não se vislumbra / um 
maior refinamento uma maior delicadeza receptividade a tudo aos outros / ahm à 
cultura / ahm ler / saber / o tal alcance da sabedoria não é? / eu não sinto isso 
eu não vejo isso / depois <IND> para a realidade maior fora de nós / que é toda 
a conjuntura a nível do planeta / ahm não é? / guerra relações entre estados / 
ahm <IND> que estão a ser resolvidos agora ahm / eu acrescentaria aqui que a 
abertura ao outro também precisa de crítica / de espírito crítico / e que só através 
deste espírito muito crítico  

I – uhm uhm 
CF2 – eu sou muito crítica / espírito crítico / mas construtivo 
I – sim sim 
CF2 – <IND> a aproximação ao outro implica ahm / ser capaz de dizer o que acha que 

está mal / capaz de dizer que não  
I – uhm uhm 
CF2 – um não pedagógico não é? 
I – sim sim 
CF2 – eu não dispensava isso de maneira nenhuma / de maneira nenhuma  
I – sim sim / o espírito crítico 
<INT> CF2 – é preciso dizer às pessoas o que é que ahm / a importância que tem que 

pode ter uma verdade absoluta não é?  
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I – sim sim / até porque é em relação a nós próprios também  
CF2 – sim exactamente exactamente / portanto um educador formador / é preciso 

pensar muito / dialogar com os pares / tem que ler bastante e ahm / transmitir 
aquilo que comummente que acha / das verdades universais não é? 

I – uhm uhm 
CF2 – uma verdade universal é que <IND> 
I – sim 
CF2 – uma verdade universal é que temos de trabalhar para a paz / outra verdade 

universal é que todos devemos trabalhar para que haja ahm qualidade de vida 
para toda a gente isso é uma verdade+ / e eu sou muito crítica relativamente a 
isso / sou estou e transmito isso aos meus alunos / ahm a necessidade de 
estarmos muito atentos muito atentos mesmo / sermos críticos ahm para tentar 
viver melhor não é? 

I – exacto exacto / o espírito crítico então 
<INT> CF2 – sem dúvida nenhuma que era o que eu precisava de saber 
I – isso foi uma aprendizagem que foi sendo ahm 
CF2 – cada vez mais 
I – cada vez mais 
CF2 – cada vez mais Mónica / é preciso estar atenta / muito atenta 
I – uhm uhm 
CF2 – e saber / tão é muito importante saber dizer que não / que NÃO / não é por aí 

eu não vou por aí eu não quero ir por aí 
I – exacto / não deixarmos de ser nós próprios e deixarmo-nos ir no caminho 
CF2 – exactamente 
I – que as outras pessoas nos apresentam / bom então relativamente àquela pergunta 

era isto que acrescentava / se calhar vamos ver agora as outras perguntas uma 
a uma e ver o que é que mudaria se é que mudaria alguma coisa 

CF2 – está bem está bem 
I – esta primeira dizia a minha definição de comunicação intercultural troca conseguida 

de sentidos no respeito pela identidade cultural do outro / tal exige um bom 
conhecimento do código linguístico do outro qualquer que seja o registo bem 
como das referências sócio-culturais que enquadram o seu discurso / trata-se 
portanto de ultrapassar não só a barreira linguística mas também a cultural num 
espírito de verdadeira procura de compreensão e entendimento mútuo // 
continua a ser esta a sua definição? claro que se calhar agora diria por outras 
palavras como é óbvio / mas as ideias serão as mesmas? 

CF2 – quer dizer esta primeira frase resume bastante a ideia do que é o contacto 
intercultural  

I – uhm uhm / exacto 
CF2 – eu acho que sim / um bom conhecimento do código linguístico do outro? ahm 

pelo menos razoável pode não ter que ser bom bom / ahm depende / mas de 
qualquer modo depende / da área / depende da função da pessoa / vamos supor 
que a Mónica numa situação hipotética / ou eu na minha profissão / ahm preciso 
de entabular conversações contactos assíduos ou não assíduos não interessa 
com alguém que é da nossa área 

I – sim 
CF2 – portanto ter um bom conhecimento linguístico / isso depende da posição social 

da pessoa  
I – e do contexto 
CF2 – do contexto e da da ahm da posição / social da pessoa depende depende / ahm 

/ o ideal será isto será o ideial 
I – o desejável 
CF2 – exactamente 
I – mas sabemos bem que nem sempre isso é possível 
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CF2 – nem sempre isso é possível e portanto pelo menos um razoável conhecimento 
linguístico / ou pelo menos o possível / mas também não é só o código 
linguístico também é o código ahm a linguagem não-verbal também / verbal e 
não-verbal 

I – pois 
CF2 – sim / isso é fundamental também não está lá e não está muito bem não está 

explícito / também é necessário é  
I – acrescentarias aqui também o conhecimento sobre a linguagem não-verbal? 
CF2 – sim sim sim / também / e ahm à partida o conhecimento de algumas respostas / 

à partida 
<INT> I – respostas? 
CF2 – ahm à partida / conhecimento / ter o conhecimento de alguns dados culturais do 

outro / por causa de podermos incorrer em momentos de transferir o saber ao 
outro transferir o saber ao outro não é? / ou não entender não entender / em 
termos de desenvolvermos aquele conhecimento por mais que a pessoa 
explique nós não entendemos não é? 

I – uhm uhm 
CF2 – pode até haver uma razão qualquer apontada pela pessoa não é? 
I – uhm uhm 
CF2 – tem que haver alguns conhecimentos culturais uma base / uma base // 

acrescentaria acrescentaria isso  
I – depois aqui ter competência de comunicação intercultural é então aqui se calhar já 

vem um bocadinho aquilo que dizes / possuir conhecimentos sempre 
actualizados da língua e da cultura maternas e das línguas estrangeiras visadas 
/ para alcançar a tal intercompreensão / significa também ter desenvolvido um 
espírito de tolerância e a capacidade de ser assertivo mas humilde / além do 
mais estes sujeitos ahm desejarão aceder a um diálogo pleno porque quererão 
construir uma relação sempre enriquecida visando objectivos positivos de 
criação de criação de novas situações numa base de equilíbrio democrático / é 
uma pessoa sensível e atenta às mais pequenas variações linguísticas à 
entoação tom e expressões faciais do seu interlocutor  

CF2 – lá está lá está 
I – é capaz de se colocar na pele do outro 
CF2 – sim 
I – esta comunicação é um construtor da paz 
CF2 – eu continuo a subscrever a mesma ideia 
I – uhm uhm 
CF2 – uma verdadeira comunicação intercultural / o que quer dizer que em muitas 

partes do mundo não está a haver isto  
I – pois 
CF2 – não está a haver / os próprios líderes deveriam ter uma boa acção de formação 

nesta área 
<RCF2OS> 
I – é verdade os grandes líderes 
CF2 – também há quem diga que os grandes líderes do mundo deviam ser todos 

femininos 
<RCF2OS> 
CF2 – há essa teoria essa teoria / de se dizer que as mulheres têm muito mais 

propensão para resolverem ahm 
I – a ideia de que somos mais sensíveis  
CF2 – é é / não temos nada a ver com o deus Marte não é?  
<RCF2OS> 
I – não não temos 
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CF2 – há quem defenda isso / que nós somos mais lá está a tal sensibilidade / o 
conseguirmo-nos colocar na pele do outro ou seja se nos conseguimos colocar 
na pele do outro quer dizer que o respeitamos  

I – e que o entendemos 
CF2 – que o temos como igual 
I – exacto 
CF2 – que o temos como igual / ahm esta ideia aqui <aponta para o trecho de texto 

correspondente à capacidade de ser assertivo> é engraçada eu quando a li / 
quando a reli agora depois da Mónica me lembrar eu não me lembrava de ter 
posto isto 

I – a capacidade de ser assertivo 
CF2 – mas eu até compreendo / por que é que eu na altura escrevi isto / porque / se 

eu sou eu sou uma comunicadora / quer dizer que estou a utilizar uma língua / 
que herdei / é uma grande herança / ahm a língua e cultura não se podem 
dissociar / para haver uma comunicação intercultural ahm madura adulta / quer 
dizer que eu / eu sei do que estou a falar / eu estou a utilizar a minha língua com 
consciência / conheço-a plenamente / estou a ser transmissora de uma cultura 
que herdei portanto esse assertivo quer dizer que ahm é a maturidade a 
maturidade do falante do comunicador não é? que no fundo é um é um espelho 
da sua própria cultura  

I – uhm uhm 
CF2 – quando duas identidades se encontram  
I – sim 
CF2 – por exemplo sou eu e um francês qualquer não é? 
I – uhm uhm 
CF2 – são duas identidades que se encontram e que querem conhecer e que querem 

ahm 
I – dialogar 
CF2 – por qualquer motivo dialogar chegar a um / a um consenso qualquer ou / as 

duas identidades estão ao mesmo nível portanto são assertivas / e sabem do 
que falam  

I – uhm uhm 
CF2 – e espelham a sua própria cultura  
I – uhm uhm 
CF2 – portanto no fundo é / é serem convictos 
I – sim sim 
CF2 – é serem convictos da sua raiz da sua cultura daquilo que representam / nós 

representamos nós representamos a cultura do nosso país 
I – exactamente 
CF2 – todos nós  
I – hm hm 
CF2 – é essa eu acho que é essa é mais essa acepção / de que cada um é 

embaixador do país / e portanto tem deve ter / orgulho algumas convicções não 
é? / em tudo aquilo todos aqueles valores e história que carrega não é? <IND> 

I – pois é preciso ter as bases bem bem sólidas / neste caso as bases é a nossa 
identidade 

<SIM> CF2 – eu acho que é por aí / exactamente no fundo era isso é saber o que é 
que representamos não é? 

I – exacto / exacto // mais alguma coisa que queira ahm acrescentar? 
CF2 – ahm // o equilíbrio democrático / depende se não houver se não houver 

realmente esse respeito / que à partida alguém vai para uma uma uma situação 
de comunicação pensando que predomina  

I – pois 
CF2 – está tudo estragado / mas há situações assim infelizmente há muitas situações 

assim e no mundo prevalecem situações assim / eu acho que no fundo a 
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comunicação intercultural também tem de ser pensada dentro da própria cultura 
<RCF2OS>  

I – sim sim sim sem dúvida 
CF2 – ou seja // isto não há não há nenhum macrocosmos que não se represente 

numa coisinha pequenina  
I – é verdade 
CF2 – o grande está sempre / está sempre na coisinha mais pequenina  
I – é verdade é verdade 
CF2 – ou seja / acho que há muito ainda para correr aqui / e estamos no século vinte e 

um / mesmo dentro da própria mesmo dentro de uma mesma cultura / de uma 
mesma cultura / as pessoas do norte fazem anedotas relativamente aos 
alentejanos os alentejanos fazem anedotas relativamente aos açorianos / e em 
termos / podem interferir / esses preconceitos / as ideias feitas as ideias feitas 
podem interferir / PODEM interferir não é?  

I – sim sim sim / claro 
CF2 – as pessoas da cidade que <IND> as pessoas do campo <RCF2OS> 
I – pois exacto 
CF2 – da província da província 
I – da província 
CF2 – é verdade 
I – é / isto que nós estamos a falar a um nível mais macro nós devemos importar para 

o nosso contexto 
CF2 – é é é / sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma 
I – e até mesmo para a nossa escola / ali dentro tem meninos da mesma terra / mas 

que no fundo têm também culturas ou sub-culturas diferentes  
CF2 – sim sim sim sim / têm / é verdade / não temos um <IND> tão grande <IND> na 

mesma 
I – uhm uhm 
CF2 – e ainda se encontram encontram-se também miúdos que têm que são racistas / 

encontram-se miúdos na escola que são racistas / aliás os miúdos / está ligado 
está tudo ligado / isto está ligado isto por experiência é uma boa formação / uma 
boa formação de valores e de tolerância e respeito e de solidariedade sem 
dúvida / sem existirem esses pilares não se consegue / ou se <IND> ahm bater 
muito nas paredes <IND> as bases lá está a base de tudo é uma boa formação 
de valores sem dúvida nenhuma 

I – exacto 
CF2 – e os miúdos são muito cruéis uns com os outros 
I – pois são / mas ao mesmo tempo que são cruéis  
CF2 – eles eles / como é que é possível / como é que se começou a sentir que a 

pessoa <IND> boa não é? / isto não é agradável não é agradável / isto não é 
<IND> / mas custa tanto isto que tem que ser ensinado / o ser humano tem que 
ser ensinado se não fosse ensinado era um animalzinho vivo como outro 
qualquer 

I – sim 
CF2 – portanto 
I – tudo passa pela educação 
CF2 – sem sombra de dúvida nenhuma / e os miúdos estão <IND> 
I – pois estão / conseguem ser cruéis 
CF2 – ainda há bocado falávamos de mudanças na escola 
I – uhm uhm 
CF2 – as miúdas as miúdas não costumavam bater umas nas outras mas agora já 

batem / nós não batíamos eu não me lembro de nunca ter batido <RCF2OS> 
I – exacto / também elas estão a desenvolver esse 
CF2 – e depois a nível de ahm violência agressividade a nível de linguagem 
I – sim sim 
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CF2 – também também mesmo na própria sala de aula / por diferenças ou ahm ou 
porque veio de outra escola ahm e já vem já vem com uma imagem de que veio 
de outra escola porque não estava lá bem / ou ahm qualquer diferença que a 
pessoa traga para estes miúdos já é motivo para falar mal daquela pessoa / e eu 
estou a falar disto porque isto é possível com seres humanos muito maduros / 
isto é possível plenamente com seres humanos muito maduros / e eu não 
vislumbro isto 

I – exacto 
CF2 – não vislumbro  
I – pois 
CF2 – aliás / nós vemos isto lá fora / nos telejornais e  
I – é / todos os dias nos lembram que há muito trabalho a fazer ainda nesta área 
CF2 – até que ponto é que em certos países / até que ponto é que isto é uma 

preocupação para os outros países? pode não ser /  para nós é uma 
preocupação ahm num Paquistão ou numa Índia ou numa Arábia Saudita ou 
ahm eles podem não ter nada podem não ter esta preocupação a nível da 
educação das pessoas / podem não ter / lá está mais uma vez / isto tem de ser 
conjunturalmente / para chegarmos a um ideal claro não é? 

I – claro para chegarmos a um ideal exacto / teoricamente na Europa é uma 
preocupação não é? 

CF2 – teoricamente exactamente tem sido / e é bom que seja 
I – sim sim sim 
CF2 – a Europa tem um grande peso não é? 
I – uhm uhm 
CF2 – porque / de facto / é importante que falemos assim porque ahm isto para que é? 

/ para que é que serve a escola? por que é que nós temos de falar disto? é para 
alguma coisa é para a vida / é para a vida é para o meu melhor é sempre para o 
meu melhor  

I – exacto 
CF2 – e este pode ser o caminho para discutir para que é que serve isto? para quê? 

para quê? para um mundo melhor 
I – exactamente 
CF2 – é o nosso objectivo 
I – é o nosso objectivo enquanto educadores não é? 
<RCF2OS> 
I – bom / então / se não tem mais nada a  
<INT> CF2 – acho que tudo isso aconteceu agora é pena eu viajar menos 
I – pois 
CF2 – no ano passado estive em Paris é verdade adorei Paris Paris 
I – foi a primeira vez? 
CF2 – não foi a terceira vez / gostei muito  
I – Paris ahm as pessoas nunca se cansam de lá ir 
CF2 – aquele espaço / tinha lido há pouco tempo um livro de ahm como é que ele se 

chama do Llosa  
I – sim 
CF2 – ahm o povo a vida do povo não é? / eu não sabia nada nada nada dele que ele 

que ele tinha ido para o Tahiti / e no Tahiti tinha uma vida muito muito / 
excêntrica não é? / ahm o Llosa há uma descrição mesmo do espaço ele 
começou penso eu ao museu ao d’Orsay mas também ao mas foi no d’Orsay / e 
no d’Orsay que estão os quadros dele? / tudo aquilo que li no livro as descrições 
dos espaços ahm / chegar lá e deparar-me com isso / adorei adorei adorei / foi 
mesmo um banho um BANHO mesmo um banho mesmo 

I – de cultura 
CF2 – adorei adorei adorei 
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I – quando lá estive também a primeira vez curiosamente tive no Museu d’Orsay e foi 
das minhas coisas preferidas em Paris  

<IND> 
I – uma pessoa fica mesmo completamente / bom então nessa pergunta era para me 

falar ahm eu pedia para me falar de deixe-me só recordar / ah de viagens a 
países estrangeiros que tenham sido relevantes do ponto de vista do seu 
crescimento cultural / falou na altura de vários 

CF2 – é é são essas todas que aqui estão 
I – exacto 
CF2 – essas todas? são poucas são poucas / ah e por acaso até me esqueci de 

relatar uma olha esqueci-me completamente ahm / eu em Coimbra fiz parte do 
Orfeão Académico de Coimbra / três anos / e ahm em 1980 / saí de lá em 82 / 
em 80 o Orfeão fazia cem anos / fazia cem anos/ e então fomos todos numa 
grande digressão ahm / Áustria / actuámos em Áustria conduzidos pelo António 
Vitorino de Almeida / portanto foi muito muito muito / por acaso foi interessante / 
há encontros que podem durar um ou dois minutos pode ser uma conversa de 
minutos / que ficam gravados na nossa mente para sempre / para sempre / as 
palavras que ele me disse disse-me a mim / nesse encontro estivemos a 
conversar ahm jantámos ahm depois fomos até um barzinho onde estivemos a 
conversar em pequenos grupos eu calhei no grupo dele 

I – sim 
CF2 – e ele disse-me uma frase muito interessante que o meu pai / mais tarde me 

disse / ele disse tu não tenhas medo da vida / o meu pai disse-me a mesma 
frase passado dois ou três anos / impressionante / como é que é possível? / por 
que é que as pessoas acham que eu tenho medo da vida? <RCF2OS / por 
algum motivo há alguma coisa em mim que diz que eu tenho medo da vida // 
portanto <IND> <RCF2OS> não sei quando <RCF2OS> ahm / depois ficámos 
em Viena durante dois ou três dias foi espectacular não é? embora o contacto 
com outras pessoas / estávamos num grupo com portugueses não é? daí eu não 
contactei muito com as pessoas / foi com o Vitorino de Almeida e pouco mais // 
depois fomos a Varsóvia / e aí ficámos numa residência de estudantes / onde 
viviam mais estudantes houve um contacto com estudantes universitários que 
estavam lá / foi nas férias da Páscoa mas alguns estavam lá não é? / foi 
interessante também havia uma grande diferença cultural / hoje é capaz de ser 
menor mas na altura / em 80 / uma grande diferença cultural entre a Polónia e 
Portugal  

I – claro completamente 
CF2 – um nível de vida baixíssimo muito baixo muito baixo muito baixo / ahm mais 

pobre um país mais pobre muito pobre Varsóvia era muito pobre / ahm bairros 
sociais por todo o lado muitos bairros sociais muitos muitos era mesmo horrível 

I – uhm uhm 
CF2 – os carros eram muito inferiores aos nossos / carros muito velhos / ahm e isso 

contribui para que a pessoa veja outra realidades não é? para que se aperceba 
que há diferenças / que há diferenças dentro do mundo / está tudo perto está 
tudo perto não é? 

I – sim sim sem dúvida 
CF2 – foi muito bom / é é foi muito bom porque é sempre o desejo de depois conhecer 

mais  
I – uhm uhm 
CF2 – conhecer conhecer saber de facto conhecer mais a fundo / nós temos o desejo 

de conhecer mais a fundo o outro / neste caso a outra cultura / e agora não há 
tempo não há tempo para ler ahm ou não há disponibilidade para contactar / 
pronto há impeditivos não é? 

I – exacto 
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CF2 – há impeditivos há o desejo mas não se vive do desejo / é / é verdade sem 
dúvida nenhuma 

I – houve assim uma frase que eu achei / que eu achei interessante quando li a tal sua 
experiência de dois meses na Alemanha /  

CF2 – no final do primeiro ano 
I – foi um autêntico voo para fora do ninho  
CF2 – ah sim foi aí era menina do papá / a minha mãe não queria que eu fosse tinha 

medo / o meu pai não o meu pai sempre foi não vai vai vai faz-te muito faz-te 
muito bem que vás o meu pai / a minha mãe retinha-nos queria nos manter em 
casa  

I – perto / debaixo da asa dela 
CF2 – exactamente o meu pai já era o contrário / o meu pai era sempre vão / façam / 

aventurem-se / havia aqui duas posições diferentes / e eu no fundo acho que 
sou um bocado como o meu pai / mas o meu pai era mais corajoso do que eu / 
ERA mais corajoso do que eu / a minha maneira de ser é mais como o meu pai / 
muito / mas o meu pai eram mais corajoso do que eu sem sombra de dúvida / o 
meu pai // e foi realmente uma descoberta de um mundo / para já vi logo a nível 
de paisagens e tudo as casas os objectos que as pessoas têm tudo o que as 
pessoas têm / ah estava alguns 20 30 anos à nossa frente / Alemanha / tudo o 
que eu via era muitos anos à frente de Portugal muitos anos mesmo o nível de 
vida muito melhor / eu fui era um hotelzinho pequenino muito interessante 
familiar / eu era tratada com muita deferência com muita deferência / eu fui 
ganhar o mesmo que um professor ganhava cá / professor em início de carreira 

I – sim sim sim 
CF2 – fui ganhar o mesmo / a servir à mesa / e depois nós recebíamos gorjetas 

davam-nos gorjetas / em gorjetas fiz / outro ordenado  
I – pois 
CF2 – eu cheguei cá e vinha riquíssima 
I – exacto 
CF2 – gostei muito achei um país muito ordenado muito muito / projectava / projectava 

<IND> social sem sombra de dúvida / ahm / e gostei muito e gostei muito e 
falámos muito alemão aí 

I – pois 
CF2 – estava eu estavam mais colegas nós encontrávamos e falávamos alemão entre 

nós estávamos lá há uma semana e já estávamos a falar alemão como estamos 
a falar aqui / ao fim de uma semana ou duas eu percebi que pensava em alemão 
/ mas isto é literal é verdade mesmo / eu pensava em alemão 

I – é interessante 
CF2 – eu pensava em alemão / isso é verdade mesmo /  
I – uhm uhm 
CF2 – organizava os meus pensamentos e dava por mim e estava a pensar em 

alemão / isto sem dúvida nenhuma / e depois encontrávamos na rua ahm 
encontrávamos um turista inglês que queria o nome de um hotel / não nos saía 
uma palavra em inglês / tudo em alemão / ao fim de duas semanas mais ou 
menos / mas era uma dificuldade para falar inglês uma coisa INCRÍVEL incrível 
mesmo  

I – estavam de tal forma imbuídos  
CF2 – pois e e fizemos um esforço muito grande um esforço mesmo um esforço muito 

grande  
I – para entrar no alemão 
CF2 – aquelas paisagens / mesmo assim viajámos muito  
I – uhm uhm 
CF2 – ahm contactámos pessoalmente / nós contactámos fundamentalmente com os 

hóspedes 
I – sim 
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CF2 – o que era óptimo achavam muita graça muita graça a nós sermos estudantes 
devíamos ter um aspecto assim muito novinho não nos pintávamos nem nada 
éramos assim uma menininhas nada éramos muito simples / eles é o que eu 
digo eles adoptaram-nos / mesmo quando iam passear se nós tínhamos folga 
eles levavam-nos com eles / fiquei muito contente com as pessoas sem dúvida 
que foi muito bom / ahm foi um abrir um abrir de olhos e pronto / foi mesmo um 
sair do ninho foi mesmo sair do ninho // um alargamento de horizontes 
extraordinário // é como eu digo aí / nós assistimos ao funeral do senhor do do 
do dono mais velho quer dizer fomos ao funeral nós vimos as diferenças / entre 
os ritos os rituais  

I – sim sim sim 
CF2 – há diferenças não é? / nós aqui / eu não vi ninguém a chorar por exemplo  
I – para nós não chorar choca 
CF2 – não vi ninguém chorar / toda a gente janota / as mulheres foram ao cabeleireiro  
I – pois 
CF2 – naquele dia me meteu confusão / toda a gente de preto tudo de escuro tal como 

nós mas / IMPECÁVECF2 as melhores roupas que tinham / depois havia um 
copo de água / é um momento de encontro social que não é para viver separado 

I – pois isso que a Isabel acabou de referir o facto de não ver ninguém a chorar a nós 
choca-nos não é? 

CF2 – sim sim sim 
I – até me faz lembrar um bocado aquelas críticas que foram apresentadas na altura à 

mãe da Maddie não é? 
CF2 – sim sim sim 
I – pelo facto de ela ahm aparecer sempre tão ahm aparentemente serena 

aparentemente seca / muitas vezes nós não somos capazes de perceber  
CF2 – sim sim sim 
I – o contexto cultural em que ela está apesar de toda a dor que deve ter sentido 

certamente não é? mas são resquícios da sua personalidade não é?  
CF2 – pois é 
I – e nós ahm para nós choca-nos o facto de não vermos ninguém a chorar não é? 
CF2 – é é é  
I – haver essas diferenças ao nível mesmo da própria demonstração dos sentimentos 

e das emoções 
CF2 – sim sim sim 
I – entretanto 
<INT> CF2 – uma coisa muito importante foi que eu detectei ahm eu nessa altura 

detectei / ahm as pessoas falam muito bem inglês na Alemanha / toda a gente 
falava inglês já nesta altura 

I – uhm uhm 
CF2 – depois eu percebia nós entrávamos íamos nos autocarros para aqui e para 

acolá e de comboio / viajámos muito / era um dia e meio de folga por semana / 
ahm e havia ahm estrangeiros que perguntavam pediam informações tal como 
me perguntavam a mim e as pessoas respondiam em inglês / era nessa altura foi 
isso que me espantou  

I – uhm uhm 
CF2 – aqui em Portugal era raro encontrar pessoas que falassem inglês assim na rua 

não é?  
I – pois 
CF2 – lá toda a gente falava inglês / isso eu notei logo / e a ideia de que o alemão era 

superior eu não notei nada disso / nada disso é mesmo preconceito / o alemão 
superior? não nada disso / isso é certamente um referente pela experiência 
passada / devido ao facto de terem ficado apontados / porque toda a Europa lhe 
apontou o dedo não é?  

I – exacto 
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CF2 – passaram um mau bocado passaram um mau bocado / passaram um bocado 
de / de renascimento tiveram que renascer / e há as pessoas <IND> que tiveram 
que renascer um bocado e de novo ahm reconquistar a sua imagem / não é? / 
acho que ahm o povo alemão sofreu um bocado 

I – essa ideia do alemão nacionalista / do alemão ahm frio e distante tem muita a ver 
com o nazismo / sem dúvida nenhuma 

CF2 – pois exactamente / eu não achei nada achei as pessoas muito humanas lá 
I – exacto 
CF2 – a simpatia das pessoas / a mim impressionou-me  
<IND> 
I – bom então estou a ver que  
<INT> CF2 – isso já na altura tinha ahm e também conversávamos muitas com as 

colegas de trabalho muito com as colegas de trabalho não é?  
I – que eram 
<INT> CF2 – que eram alemãs / ahm nesse sítio eram duas alemãs eram duas alemãs 

/ a Ermengha e / não me lembro do nome da outra ahm / elas no início são 
assim ficaram assim a olhar muito para nós não é? entretanto / notei que no 
início elas estavam ahm não sei qual é o adjectivo / que nós não sei não sei / 
talvez pensassem que nós estávamos ali a pensar que éramos superiores a elas 
por sermos estudantes não sei não é? 

I – ah sim / sim 
CF2 – mas depois não depois tratavam-nos muito bem e até nos explicavam coisas / 

na altura / disseram que ahm só tinham o nome do pai como nome de família / 
agora não sei como é que é / era só o nome do pai / contaram-me que havia 
muitos muitos muitos emigrantes turcos / turcos e / italianos / mas disseram que 
a comunidade turca era uma coisa enorme enorme enorme / ahm e os alemães 
não os aceitavam muito bem / é a ideia que me passava / não eram assim muito 
bem aceites / mas nós sim / já na altura me disseram que os portugueses sim há 
muitos portugueses na Alemanha e nós gostamos dos portugueses / agora 
turcos não turcos não  

I – e não lhe disseram porquê? 
CF2 – porque era diferente talvez não é? 
I – pois exacto / de facto países nórdicos  
<INT> CF2 – e não se vive daquela maneira não vive-se de maneira diferente / os 

portugueses acabavam por ser mais iguais é isso não é? 
I – exacto / mais parecidos // ok então estou a ver que essa sua viagem à Alemanha 

foi um ahm uma experiência que lhe causou bastante bem-estar não é?  
CF2 – ah sim sim sim 
I – pronto / ahm e isso tem a ver com a próxima pergunta / em que eu pedia para falar 

de contactos com pessoas de outras culturas quer fosse em Portugal quer fosse 
fora de Portugal / que tivessem ahm que tivesse / que tivessem corrido bem que 
te tivessem feito sentires-te bem nesse contacto / e tentar perceber / por que é 
que por que é que esses contactos correram bem 

CF2 – uhm uhm 
I – falou da sua colega de quarto em Coimbra 
CF2 – felizmente sim / ela estava a terminar um curso de <IND> na Universidade de 

Coimbra / e tal como eu digo aí // foi foi foi assim o primeiro contacto + / foi o 
meu primeiro contacto / eu fui para Coimbra / estive lá o meu primeiro ano / e foi 
muito importante / para já cada uma / ela ela fazia um esforço para falar 
português e eu fazia um esforço para falar inglês / e depois é tal como eu digo aí 
houve esta afinidade / nesse momento nesse contexto não é? / talvez talvez 
tenha sido por causa disso / da religião  

I – uhm uhm 
CF2 – talvez tenha sido porque ela descobriu que eu também era católica / e assim 

levava-me mais a sério <IND> 



Anexo 5.3 - Transcrição da entrevista efetuada a CF2 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas -     Mónica Bastos 

 

I – por encontrar um ponto em comum / talvez / talvez a levasse mais a sério ela pelo 
facto de de de ahm das suas raízes culturais estarem adstritas a essa matriz 
católica num país onde predomina o protestantismo 

CF2 – exactamente / talvez porque ela então descobriu que ao menos aqui em 
Portugal / já sabia que a maioria era católica / e a colega de quarto também era 
a colega de quarto também era como o geral / eu para mim foi isso <IND> 

I – encontrou um ponto em comum e agarrou-se a esse ponto para  
<INT> CF2 – sim foi / penso que foi muito interessante / ahm realmente houve diálogo 

tal e qual como eu digo aí / também encontrávamo-nos depois ao fim da tarde ou 
à noite não é? / ahm e ela queria saber muito sobre Portugal da minha família 
como era a minha família sobre Portugal / e eu também queria saber sobre a 
região dela ahm / e era muito engraçado / ela querer falar português e eu inglês 
+ era muito engraçado não é? // foi giro / e foi lá está / o encontro com a 
diferença / que eu percepcionei como diferença / ainda não tinha muita 
experiência de contacto com estrangeiros portanto para mim era estrangeiro era 
diferente /  

I – uhm uhm 
CF2 – porque de facto eles estavam muito mais evoluídos do que nós também era por 

isso / ahm a noção de diferente era vem do estrangeiro ai então vem de um país 
mais rico / mais evoluído  

<SIM> I – exacto 
CF2 – a diferença vinha também carregada com essa / carga de é diferente de facto / 

não sei se é mais rico não é? mais evoluído / foi muito positivo / foi muito positivo 
não é? / muita troca bastantes trocas e sempre muito respeito / muita delicadeza 
é o que eu digo aí / ela era muito delicada // 

I – pois 
CF2 – depois ainda nos escrevemos também /  
I – mas já não tem contacto com ela? 
CF2 – não / não não  
I – é pena  
CF2 – deve ter a minha idade / não sei se é viva / não sei… 
I – pois / e depois fala também do contacto com a doutora Aparecida Ribeiro 
<SIM> CF2 – sim sim 
I – do Brasil  
CF2 – ela é professora ainda / de estudos brasileiros / ela é amiga da família e / ahm e 

gosta muito de conversar é uma pessoa muito conversadora / fala mesmo muito 
/ e fala ahm eu tenho aprendido muito com ela / não tenho estado com ela agora 
nos últimos meses / ahm ela fala muito de literatura / é Manuel Bandeira é // 
Machado não é? 

I – Machado de Assis 
CF2 – eu gosto muito de ouvir falar ahm gosto muito de literatura / de ter conversas 

interessantes gosto muito / e fala do Brasil / portanto as nossas conversas são 
sobre o Brasil sobre particularidades do Brasil ahm / história / até porque ela 
também se dedicou muito a isso bastante a isso / legados dos portugueses no 
Brasil e literatura / é / e ela também quer saber o que eu digo e gosta muito de 
saber como é que as coisas se percepcionam assim no básico 

I – pois exacto portanto também ter o contacto  
CF2 – exactamente / gosta muito / e foi à minha escola ela foi lá esteve lá / convidei-a 

para ir lá e os miúdos adoraram / para já pela maneira de estar dela ela é muito 
extrovertida muito alegre tem muito humor / e tem muito jeito no contacto com as 
pessoas / e ela própria leu / alguns excertos e alguns poemas e toda a vida que 
ela pôs na leitura que fez / eu acho que isso tudo até a maneira ahm / o facto de 
ser uma pessoa que vem de fora  

I – sim 
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CF2 – ainda por cima agradável uma pessoa agradável com muito bom humor que / 
que mostra conhecer o que está a fazer não é? 

I – sim sim sim 
CF2 – ahm / e consegue chegar lá consegue com isso tudo consegue lá chegar não 

é?  
I – uhm uhm 
CF2 – ahm / a maneira humorística como leu certos poemas e o humor não é? / a 

maneira como declamou como leu  
I – e mesmo uma boa experiência para os miúdos de contacto com uma pessoa de 

outra ahm / de outra cultura / nacionalidade 
<SIM> CF2 – nacionalidade / e da nossa língua 
I – exactamente / exactamente / também é bom eles terem essa experiência 
CF2 – por acaso não tenho estado com ela agora / não tenho estado com ela agora 

porque a aproximação dela com a nossa família é através do meu tio / o meu tio 
irmão da minha mãe era o bispo de Aveiro / e ele telefonou agora há pouco 
tempo / telefonou em Agosto no dia 15 de Agosto / e entretanto a dona 
Aparecida nessa altura quando ele apareceu ela estava no Brasil ela todos os 
anos vai ao Brasil / tem lá a família / e entretanto ela está lá já há um tempo  

I – ahm não sei se entretanto durante estes dois anos teve mais alguma experiência 
que causasse bem-estar a nível do contacto com o Outro em Portugal ou no 
estrangeiro que quer partilhar ou que acha que pode trazer algo de novo para 
aqui 

CF2 – ahm // agora estou-me a lembrar da minha estadia em Paris / lá no hotel onde 
eu estava estava lá um ahm um senhor um rapaz / eu não sei a idade dele ele 
devia ser mais novo do que eu trinta e tal anos / era estudante argelino / e 
entretanto ele meteu conversa comigo estávamos na recepção / em inglês / em 
inglês / portanto estudante de ahm argelino / estudante em Paris / que acabou 
por dizer que tinha conseguido ir para Paris com um irmão dele casado com uma 
francesa / então tinha conseguido ir para Paris / através do irmão 

I – uhm uhm 
CF2 – estava a frequentar a universidade e tal / ahm contou gostar muito de ler e ahm 

de explorar e tal / e então fartámo-nos de falar de literatura / fartámo-nos de falar 
/ ele quis fundamentalmente saber de autores portugueses 

<SIM> I – sim / teve interesse em saber sobre 
CF2 – e eu relatei dei-lhe imensas indicações montes montes montes de indicações 

de ahm de autores portugueses e brasileiros montes montes montes / ele ficou 
muito admirado e depois de vez em quando dizia ah pois eu já tinha ouvido falar 
nesse / neste também / mas a maior parte não a maior parte não conhecia / ahm 
eu na altura até estava a ler e tinha um livro comigo / estava a ler nas férias um 
livro de Paul Auster 

I – sim sim 
CF2 – Loucuras de Brooklin estava a ler esse / e ele perguntou / este nome não é 

francês? e eu não este nome não é francês / é um autor ahm americano pode ter 
raízes europeias e acho que até tem mas é um autor ahm / e foi a partir daí e tal 
e foi muito profícuo / entretanto ahm mantemos diálogo através da Internet ahm 
por e-mail de vez em quando /  

I – e entretanto / nesse contacto se tivesse de identificar o motivo para as coisas terem 
corrido bem qual é que identificaria?  

CF2 – foi o facto de eu estar a ler um livro / para mim foi o que chamou a atenção / 
porquê? eu estava ali na recepção do hotel descansadinha / eu fui para Paris e 
andava sempre a correr correr correr / e estava bastante cansada / então estava 
ali um bocadinho a ler / eu gosto de fazer isso / e isso chamou-lhe a atenção / e 
então pediu muita desculpa e eu respondi educadamente ah eu gosto muito de 
ler e tal / foi por eu ter o livro e de estar ali descansada da vida a ler 

I – exacto / a curiosidade 
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CF2 – de ver o que é que eu estava a ler / por que é que eu todos os dias lia um 
bocadinho  

I – exacto / e depois também se calhar o facto dele próprio também gostar de ler  
CF2 – exactamente // vi naquela situação pura curiosidade não é? pura curiosidade  
I – exacto / e relativamente a contactos que lhe tenham proporcionado vivência de 

mal-estar? / fala ahm 
CF2 – falo destas duas aí / do Roland que é amigo da minha irmã o Roland que é 

alemão e amigo da minha irmã / eu estive na Alemanha e não sei como é que é 
possível+ / ele é ele tem um curso ligado às artes gráficas / ele tanto está a 
trabalhar numa editora / como está a trabalhar num museu / ele neste momento 
está em Viena / agora está em Berlim agora está em Londres / e sempre na área 
dele mas é na área dele mas em sítios muito diferentes  

I – é a mobilidade 
CF2 – ele tem mais mobilidade do que nós que estamos aqui presas / eu acho que sim 

/ às tantas têm mais mobilidade+ 
I – eu acho que tem a ver se calhar um pouco com ahm isto também em Portugal 

começa a mudar / nós actualmente sabemos que um emprego não é para a vida 
/ e isto foi uma cultura que  

<INT> CF2 – mas nós de pessoas que o fazemos / além disso sem perder sem perder 
ahm o seu estatuto não é? 

I – sim sim sim sim 
CF2 – mas a ele isso não acontece 
I – também tem a ver um pouco com ahm / ele não é professor certamente / eu 

também não sei muito bem como é que funciona o sistema de colocação  
<SIM> CF2 – não não é professor não não não não / ele estava em editoras / editoras 

e museus / é  
I – é mesmo mobilidade / para qualquer um uma mais-valia 
CF2 – é / é / com o Roland aconteceu isso que eu relato aí / ele ficou eu vi que ele 

ficou muito aborrecido / eu é que ainda estou por descobrir <RCF2OS> 
I – por que é que não é? <RCF2OS> 
CF2 – Maedchenl  neutro? / um caso neutro / é para coisas / e para animais vá lá que 

não vá / agora para pessoas+ / é um caso neutro? isso é até desprestigiante // 
ele ficou / terminou ali a conversa // aquilo / não percebeu é o que eu digo / acho 
que ele não percebeu que era uma brincadeira  

I – exacto 
CF2 – uma brincadeira 
I – ele sentiu-se ofendido 
CF2 – sentiu-se ofendido sentiu // outro caso aconteceu-me em Londres / mas foi 

mesmo <RCF2OS> aliás eu depois fiquei arrependida não é? <RCF2OS> / não 
era razão para / <RCF2OS> eu ia dizer ai a libra a libra <IND> coisas bem 
coisas superficiais não é? / coisas muito pequeninas 

I – sim sim sim brincadeiras 
CF2 – ou sobre o tempo ou sobre 
I – dizemos umas piadas  
CF2 – a vida aqui em Londres isto é mesmo muito caro / é muito caro / nós 

portugueses somos mesmo muito pobres uns pobretanas / e depois ainda repeti 
é muito cara a vida em Londres / ele estava <IND> e eu comecei a falar comigo 
própria / ele ficou muito ofendido 

I – e deve ter sido o mesmo motivo não? num caso e no outro 
CF2 – uma crítica <RCF2OS> 
I – uma crítica nem que tenha sido ahm uma crítica em tom de brincadeira mas não foi 

aceite 
<SIM> CF2 – foi foi foi / não foi aceite / mas isso não é mau // foi mau do lado de lá 
I – exacto 
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CF2 – eu acho que é mau do lado do outro interlocutor por não aceitar+ / não não foi 
senti-me senti-me mal 

I – pois / uma pessoa pensa logo assim o que é que eu sou?  
CF2 – pois 
<RCF2OS> 
CF2 – nunca tive assim experiências más / ahm em Paris às vezes que lá fui / a 

primeira vez que lá fui com um grupo de alunos / eu estava foi antes de vir para 
Vilarinho há catorze anos / estava em Oliveira do Bairro gostei muito de lá estar 
muito / tive muito trabalho tive vários níveis // em Oliveira do Bairro eu tive níveis 
de dia eu tive à noite eu tive unidades capitalizáveis e numa turma eu tinha 
vários níveis diferentes / eles quando se sentiam preparados pediam exame / 
tudo escrito e também faziam exames orais / de dia tinha uma turma de oitavo / 
tinha décimo primeiro ano duas turmas de décimo primeiro ano de científicos e 
humanísticos e uma turma de décimo segundo superior / <IND> eu gostei muito 
aquilo tinha um ambiente muito bom muito bom muito bom / e à noite / as 
pessoas que ficavam para a noite é diferente já sabem o que querem é um 
ambiente impecável eu costumo dizer que ahm nos meus últimos anos gostava 
de dar aulas à noite 

I – pois 
CF2 – a professora de francês no final desse ano organizou uma viagem a Paris de 

miúdos e convidou-me para ir / fomos só as duas professoras  
I – sim 
CF2 – e foram muitos pais também 
I – que engraçado 
CF2 – gostei muito gostei muito / dávamo-nos muito bem eu e ela e eu fui / e lá em 

Paris correu muito bem até que num dia nós e os alunos fomos acampar numa 
esplanada ocupámos a esplanada toda e eles portaram-se muito bem / até que a 
senhora ficou furibunda / a dona atendia-nos muito a correr queria que nós 
fôssemos embora depressa  

I – pois  
CF2 – e nós topámos a senhora  
I – vocês estavam a consumir 
CF2 – éramos nós e mais vinte e tal alunos ela ou descobriu que éramos portugueses 

eu aí fiquei com a dúvida / e ela terá descoberto que nós éramos portugueses e 
ficou muito desagradada / porque era uma esplanada fina ah porque era uma 
esplanada fina ao pé de Notre Dame / eu voltei lá agora  

<RCF2OS> 
CF2 – eu estive lá / sentei-me no mesmo sítio 
I – e já foi bem tratada? 
CF2 – era só eu sozinha <RCF2OS> sozinha sem alunos  
I – sim sim sim / não estava com um grupo enorme 
CF2 – não / tomámos lá foi o pequeno-almoço foi muito caro / eu levei umas sandes e 

fomos para o autocarro chegámos muito cedo / a esplanada estava a abrir eram 
para aí umas oito e meia da manhã e nós já lá estávamos todos / e ela ficou 
furibunda / foi muito desagradável para mim foi desagradável não sei se em 
Portugal ahm / um dono de um café não trataria assim um grupo de estudantes 
estrangeiros não sei… 

I – se calhar estava com medo que não consumissem que não fizessem despesa / 
provavelmente 

CF2 – talvez / eu não tenho assim muito para contar eu tenho pouca coisa tenho muito 
pouca coisa não tenho não tenho 

I – é por que é que será que não tem assim a nível de contactos negativos  
CF2 – não tenho não me lembro assim de nada de negativo 
I – e por que será? 
CF2 – porque eu tenho viajado pouco /  
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I – será? é só por isso?  
CF2 – é 
I – é que há pessoas que vão uma vez a Espanha e chegam cá e ah eu nunca mais 

volto a Espanha porque os espanhóis isto e tal 
<INT> CF2 – ai não / não não não // eu não tenho ideias / eu costumo dizer que ideias 

pré-concebidas ajudam pouco / isso não pode ser / os espanhóis são todos 
assim os alemães são todos assado / eu desconfio / estamos a pôr no mesmo 
saco todo um povo? // eu nunca faço isso / eu não faço isso procuro não fazer 
isso não é? /  

I – exacto 
CF2 – ainda há pouco disse voltando atrás há pouco disse que o preconceito que nós 

tínhamos cá antes que os alemães eram todos muito superiores / talvez eu até 
comungasse dessa ideia por causa da História /  

I – sim sim sim  
CF2 – o nazismo marcou-nos muito não é? / ahm e depois descobri que não não é? 
I – e se calhar isso foi uma aprendizagem não é? 
CF2 – pronto / na Inglaterra / mas é engraçado / em Londres / nos vários contactos 

que tive junto dos guichets para entrar nos museus / nos cafés nos bares / aí 
achei / aí achei que de um modo geral / impera / ahm um sentimento superior / 
eu senti isso eu senti de todas as vezes que lá fui  

I – que não foi tratada da mesma forma que 
<INT> CF2 – que na Alemanha por exemplo / sim sim sim aí senti ahm em diversos 

momentos em diversos pontos não é? ahm senti um tratamento um bocadinho 
superior… eu senti ahm uma ideia / de que o que passava era uma ideia de que 
eles são superiores a nós ahm eu senti isso na Inglaterra / em Londres em 
Londres eu senti isso / em Londres senti 

I – uhm uhm 
CF2 – bem as ruas em Londres estão cheias de imigrantes não é? / eles têm MUITO 

mais imigrantes do que nós aqui 
I – exacto / aquilo é uma 
<INT> CF2 – muito mais+ / eu fiquei surpreendida com o número de pessoas morenas 

pessoas morenas com cabelo preto / pessoas de tez mesmo escura / ahm 
pessoas portanto o louro o britânico muito típico ahm 

<SIM> I – a ideia que nós temos do britânico / sim 
CF2 – ou louro ou ruivo 
I – sim 
CF2 – é mesmo raríssimo lá se ver  
I – exacto 
CF2 – é muito raro se verem  
I – é muito ahm é uma cidade multicultural 
CF2 – multicultural / mesmo mesmo mesmo  
I – é verdade 
CF2 – estava-me a perguntar de experiências negativas ah / eu procuro não ter 

mesmo ideias feitas de um povo não é? e digo ah para ver o que eu digo sobre 
Londres ahm custa-me realmente fazer isto porque eu sei que devem haver 
pessoas que são difíceis não é?  

I – sim / mas da sua experiência 
CF2 – foi uma experiência às tantas é subjectiva  
I – uhm uhm 
CF2 – eu realmente não tenho grandes preconceitos culturais / tenho ahm ah ouço 

muito disto / espanhóis espanhóis Espanha ah Espanha não percebem nada de 
português e fazem questão de não perceber e são todos assim / eu não faço 
isso / já não faço isso 
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I – se calhar isso também já pode ser um / essa sua atitude pode ahm pode ter como 
consequência o facto de conseguir ahm entabular a comunicação com mais 
facilidade  

CF2 – não sei  
I – porque o facto de já ir com / com o espírito aberto  
CF2 – vou vou / sem dúvida sem sombra de dúvida 
I – uhm uhm / sem esses preconceitos / todos nós temos uma ideia ahm e acho que 

ter uma ideia de como é que será um povo é importante até para nós sabermos 
como estar  

CF2 – uhm uhm 
I – mas temos que ter consciência que é só mesmo como uma grelha de interpretação 

e que nem toda a gente que não se aplica a toda a gente 
<SIM> CF2 – é é / exactamente / exacto 
I – e acho isso é de facto é ahm / bom esta pergunta aqui / foi por esta que começou 

não é? vamos então para a próxima / imagine que vai passar uma estadia de 
meio ano a um país estrangeiro que nunca visitou o que é que precisa de saber 
para preparar a sua estadia? // e fala aí de diversas coisas / língua oficial 
segunda língua moeda capital e cidades mais importantes clima pontos de 
interesse… belezas naturais regime político Presidente e Primeiro-Ministro / 
informação histórica geral localização comida típica várias alternativas de 
alojamento embaixada ou consulado português / religião predominante e outras 
com peso / eventos culturais tradicionais e outros agendados 

<INT> CF2 – eu acho que exagerei porque uma pessoa quando prepara uma viagem 
não tem tempo de <RCF2OS> de ver isso tudo <RCF2OS> / o ideal o ideal  

<SIM> I - <RCF2OS> se calhar é o desejável  
CF2 – é o desejável / não é? <RCF2OS> / eu posso-me cruzar na rua com o Primeiro-

Ministro e tenho de saber que ele é o Primeiro-Ministro  
<RCF2OS> 
I – pois / exacto exacto  
CF2 – não / eu até coloco a localização no meio não vá eu me perder <RCF2OS> a 

localização / neste momento de certeza que eu ahm de certeza que a colocaria 
logo em primeiro lugar não é? <RCF2OS> 

I – para onde vou? <RCF2OS> onde fica? 
CF2 – é ahm das primeiras coisas não sei se qual era a pergunta que me ia fazer eu 

estou-me a antecipar 
I – não era se mudaria alguma coisa? 
<INT> CF2 – ah mudava mudava <RCF2OS> / olha para já não punha tanta coisa 

<RCF2OS> a minha irmã diz que planeio muito / ah mudava punha a localização 
em primeiro lugar exacto / com as fronteiras com as fronteiras / e ahm claro a 
língua oficial exactamente isso mas acho que se calhar também outras como a 
segunda língua / segunda língua? sim também é importante saber / também é 
importante saber que na Suíça se podem falar duas ou três línguas / acho que 
são duas? 

I – são três 
CF2 – às tantas são três 
I – é o francês o alemão e o italiano  
CF2 – exactamente / não sei como é que eles conseguem manter a coesão a coesão 

nacional <RCF2OS> 
I – é verdade / e conseguem  
CF2 – ahm  
I – e vão conseguindo não é? 
CF2 – o clima / nós temos logo que saber qual é o clima qual é o clima como é que é / 

a moeda claro a moeda / capital sim capital / outras cidades importantes sem 
sombra de dúvida / ahm pontos de interesse histórico já se sabe isso é 
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obrigatório / belezas naturais também / regime político? sim sim isso para mim 
interessa-me também / isso interessa-me sempre quando vou de viagem  

I – sim porque se se vai para um país onde impera uma ditadura sabemos que vamos 
ter que nos comportar de outra forma  

CF2 – sim sim 
I – exactamente / não sei quem foi / quem foi? não sei se foi a AR lá da Adolfo Portela 

ou quem foi que estava a dizer que quando esteve em Marrocos ahm que sentiu 
exactamente o peso que é estar num país com aquele regime político // onde 
sentiu que as pessoas não podiam criticar o Rei 

CF2 – exactamente 
I – e que há ahm existem pessoas infiltradas no meio da multidão a tentar perceber 

quem é que critica o Rei 
<SIM> CF2 – ai que horror / deve ser horrível 
I – isso para um turista é importante / ainda para mais quando estamos habituados a 

viver em democracia 
CF2 – nós ahm nós nem imaginamos isso /  
I – nem imaginamos 
CF2 – é um dado adquirido / a democracia para nós é um dado adquirido  
I – exactamente 
CF2 – mas não é mas não é / <RCF2OS> 
I – entretanto não fala de dados culturais  
CF2 – ahm / informação histórica? 
I – dados culturais isto é da cultura do povo ahm dos seus hábitos 
CF2 – ah quando digo informação histórica geral ahm eu pensava nisso pensava nisso 
<SIM> I – ai está aí / está aí implícito? ok 
CF2 – exactamente / era eu pensava nisso ahm / embaixada / acho que sim que é 

importante sabermos temos lá um representante / devemos levar sempre o 
número de telefone da embaixada  

I – é uma coisa que eu nunca levo  
CF2 – mas devíamos levar eu acho que nós devíamos levar essa informação  
I – pois exacto podemos precisar  
CF2 – e também não coloquei aí ahm se há se existe ou não uma comunidade 

emigrante portuguesa lá / é capaz de ser importante saber  
I – sim porque é uma estadia de meio ano não é? / por isso se calhar até para ahm 

procurar pessoas das nossas raízes  
CF2 – vamos <IND> acho que é importante / ahm eu acho que se há qualquer coisa 

para nós fazermos e se existe uma comunidade ou ninguém / e nas nossas 
conversas / não é? / é precisa saber isso  

I – uhm uhm / e se fosse o contrário? / se ahm mas agora num outro contexto / num 
contexto profissional / se a sua escola recebesse um professor estrangeiro 
durante um ano // fala que ele devia ter informações sobre o nosso sistema 
educativo  

<INT> CF2 – mas falta aí uma coisa falta aí uma coisa muito importante / que é se eu 
quero receber essa pessoa também tenho que me informar sobre essa pessoa e 
eu não pus nada disso / pus só o que ele / dele querer-se integrar cá junto de 
nós / e não coloco nada aí de nós prepararmos a recepção / para sentir que 
também podemos socorrê-lo falta talvez aí isto tudo 

I – pois 
CF2 – não ? / nós para receber bem / temos de estar preparados para uma pessoa 

que traz consigo toda uma bagagem que é diferente não é? 
I – sim 
CF2 – falta-me toda essa parte 
I – exacto e ahm a nossa preparação e não só a preparação dele para ahm 
CF2 – exactamente e falta-me isso tudo / estou agora a ver  
I – uhm uhm / sim 
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CF2 – ahm // eu acho que é muito importante ele conhecer um pouquinho de 
português sem dúvida / pelo menos // 

I – uma base não é? para depois 
CF2 – uma base / e que perceba / do código linguístico não é? se não é difícil / até 

para ele poder acompanhar ahm para ele depois poder acompanhar conversas 
que se possam desenrolar junto a ele / imagine que estamos numa mesa 
redonda  

I – sim sim sim 
CF2 – podemos não conseguir falar sempre na língua dele / não é? / por exemplo 

numa escola / e às tantas temos que falar português não é? / para ele poder 
acompanhar / claro que não vai acontecer sempre não é? / mas é fundamental / 
realmente / integrar-se significa isso / imaginemos o que se passa no seio de 
uma família / vamos supor / isso também é um bocadinho da vida em 
comunidade 

I – sim sim sim sem dúvida 
CF2 – e isso é muito interessante // o professor também tem de ser um comunicador 

intercultural / na nossa escola / e nós também queremos ser / então se 
queremos ser // temos que ter alguma bagagem de alguns conhecimentos isso é 
ahm imprescindível para se ser um comunicador intercultural tem que se ter uma 
bagagem já preparada previamente  

I – uhm uhm // e quanto ao seu perfil enquanto comunicadora intercultural ahm / 
qualidades e defeitos / escreveu 

CF2 – escrevi muito <RCF2OS>  
I – bastante / ao nível das qualidades disse que / penso que tenho vindo a desenvolver 

competências científica política e a numérica+  
CF2 – olhe eu já não me lembro o que é que é a numérica e ia-lhe perguntar isso 

depois <RCF2OS> 
I – a numérica tinha a ver com a utilização das novas tecnologias 
CF2 – pois já já ahm evoluí um bocadinhos <RCF2OS> / um bocadinho mas ainda há 

um caminho a percorrer /   
I – uhm uhm / ahm ora bem / os papéis que desempenha são os de auto-avaliadora / 

pronto / colaboradora / organizadora de cenários pedagógicos facilitadora / 
pronto isto tinha a ver com as suas eu acho que aqui se calhar falou um 
bocadinho mais sobre as suas competências enquanto professora intercultural 

CF2 – pois qual é qual é a pergunta?  
I – a pergunta era enquanto COMUNICADORA intercultural 
CF2 – ah // qualidades mas na escola? 
I – em qualquer contexto 
CF2 – ah / eu percebi que era na escola /  
I – em qualquer contexto / eu percebi que circunscreveu ao contexto escola  
CF2 – ainda falámos há bocado sobre isso // ahm o comunicador intercultural deve 

facilitar ao máximo // facilitar ao máximo ahm a qualidade // ahm mas continuo a 
pecar continuo a pecar por não me actualizar no que diz respeito à literatura pelo 
menos dos povos cuja língua ensino / aí continuo a pecar 

I – uhm uhm   
CF2 – não tenho tempo não tenho tempo / mas pronto continuo a pecar não tenho 

tempo ahm de ler / pronto não tenho tempo realmente / procuro mais actualizar-
me no que diz respeito a cultura geral / cultura geral não é? / e não tanto na 
literatura tenho lido muito pouco muito pouco mesmo no que diz respeito a 
literatura inglesa ou norte-americana ou alemã ou ahm literatura mesmo não é? 

I – sim 
CF2 – ou de outros povos cuja língua seja o inglês não é? / embora eu entenda 

entenda que ahm / nós como professores de línguas ahm línguas estrangeiras 
não é? // nós não somos vassalos dos outros países / eu não sou vassala da 
rainha portanto não tenho como incumbência estar aqui a ensinar como é que se 
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organiza ahm o regime político lá e que os turistas que vão lá podem ver o 
Bukhingham Palace podem ver a Torre de Londres ahm acho que isso isso 
continua a estar presente nos programas 

I – uhm uhm 
CF2 – continua a estar nos programas / nós devemos focar a nossa atenção / pelo 

menos até ao nono ano ahm na cultura ahm declarativa dos países de língua 
inglesa / eu não sou adepta dessa ideia / o inglês é um instrumento neste 
momento de comunicação das pessoas a nível global portanto serve para nós / 
serve para nós <IND> / e neste momento o que mais interessa é ahm pelo 
menos até ao décimo segundo ano / ahm conseguirmos descobrir ahm a cultura 
europeia / europeia /  

I – sim sim 
CF2 – não é? / portanto eu não defendo essa essa ahm essa ideia que está no 

programa // ahm penso que como comunicadora intercultural ahm estou 
empobrecida portanto neste momento penso que me devo cultivar bastante // 
ahm // sempre que posso sempre que posso // alerto os miúdos para ahm para 
as diferenças do outro / à qualidade de vida e aos bens materiais / e à liberdade 
também // não só na Europa na Europa mas no resto do mundo / penso que é 
muito importante para os levar a dialogar 

I – uhm uhm 
CF2 – a construir algo mais não é? // ahm // interesso-me muito pelo francês / e leio 

muito literatura francesa para manter também vivo o conhecimento linguístico 
mais o linguístico 

I – uhm uhm 
CF2 – da língua francesa // não sei o que lhe posso dizer mais  
I – pense nos seus contactos com outras culturas / o que é que poderá o que é que 

ahm que características suas ou conhecimentos ou capacidades ou ahm ou 
atitudes poderão ter estado na base do sucesso / é que se calhar é isso as suas 
qualidades enquanto comunicadora intercultural  

CF2 – a abertura / a abertura e ahm a curiosidade em conhecer // o respeito pelo outro 
/ até tenho muita admiração admiração por ahm actos culturais diferentes da 
nossa e acho que / cada povo / cada povo é como uma família porque foi 
tornando-se em ser das próprias capacidades / das próprias limitações e porque 
se foi construindo / cada povo foi-se construindo  

I – uhm uhm 
CF2 – agora agora é que as coisas começaram a passar as fronteiras / e ahm / 

começámos começou toda a gente a encarar já não tanto cada povo como 
família mas no mundo global / o tal mundo global não é? / portanto até agora até 
há bastante pouco tempo eu sei que cada povo se construiu se fez a si próprio 
eu admiro muito isso+ / eu admiro todo esse trajecto da construção que se deu 
em cada ahm em cada nação /  

I – exacto 
CF2 – é um bocado assim // ahm / não sei que qualidades mais é que tenho como 

comunicadora intercultural é a abertura e a admiração 
I – e defeitos? 
CF2 – defeitos? / defeitos… posso às vezes posso às vezes também me levar por 

alguns preconceitos / por exemplo vejo em Londres uma mulher toda tapadinha / 
só se vê os olhos / eu não gosto de ver aquilo / o primeiro sentimento que tenho 
é de condenação / a minha primeira reacção é de crítica / eu não gosto 

I – uhm uhm 
CF2 – mas depois predomina o respeito / se elas querem andar assim andam assim 

ahm é fruto de uma cultura / de uma religião 
I – uhm uhm 
CF2 – mas ao mesmo tempo / por que é que eu faço a crítica? porque sei que o que 

se passa lá / e não sei até que ponto a crítica não é um pouco legítima porquê? 
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porque sei que em certos países onde predomina a lei do Islão ahm as 
liberdades individuais ahm não são não são respeitadas portanto a minha crítica 
tem até alguma legitimidade / tem alguma legitimidade acho que sim acho que 
tem não é? // ou // ou por exemplo se por ventura se ouvisse ou se me 
apercebesse de uma atitudes ahm menos / de uma atitude crítica relativamente 
aos portugueses / vamos imaginar que ia a um café e eu ouço / eu era capaz de 
reagir mal  

I – uhm uhm 
CF2 – era capaz / era capaz de reagir um bocado mal / lá está / é o emocional o 

emocional vem logo à tona vem acho que vem 
I – pois 
CF2 – lá está / eu reagia como os outros <RCF2OS> 
I – é engraçado 
CF2 – acho que não gostaria nada / <RCF2OS> 
I – pois realmente pensando assim  
CF2 – pois há bocado também disse assim / ah os ingleses eu achei-os muito 

superiores achei-os muito superiores / não sei até que ponto é que eu consigo 
separar as águas afinal / são aqueles ingleses porque há muitos outros que são 
impecáveis  

I – na teoria nós sabemos isso 
CF2 – até que ponto é que eu não vim embora para casa com a ideia de que os 

ingleses se julgam superiores relativamente ao resto da Europa toda e 
relativamente aos portugueses que são uns pobretanas / não sei não sei às 
tantas fiquei com essa ideia de um momento para o outro não é? 

I – pois 
CF2 – acho que as representações por vezes podem ser um+ 
I – é 
CF2 – não / mas eu acho que sou muito mais aberta do que fechada+ / muito mais 

aberta e muito mais respeitadora da… / não / não 
<SIM> I – sim e é natural que tenhamos as nossas ideias sobre os outros povos / 

consoante o tipo de experiência que vamos tendo 
CF2 – por minutos penso mas depois respeito e a ahm abertura predomina por último  
I – uhm uhm / e pronto não sei se era preciso alterar mais alguma coisa a esta parte 

aqui 
CF2 – não / eu acho que não ajudei nada / eu acho que não ajudei nadinha  
<RCF2OS> 
CF2 – olhe houve questões que eu não cheguei lá no princípio / mas depois fui lá / e 

ahm inicialmente escrevi muito pouca coisa porque não me lembrava não tinha 
nada assim ahm / a permissa / momentos marcantes para a sua vida 

I – mas consegue lembrar-se de outros agora? 
CF2 – não /  
I – então lá está / se não se lembra é porque de facto as coisas vão surgindo 

naturalmente 
CF2 – eu acho que no fundo / fora as viagens / tenho levado uma vida até um bocado 

fechada / no que diz respeito ahm ou seja como professora de língua estrangeira 
/ com uma formação um bocado // pobre desse ponto de vista / quem ensina 
língua estrangeira tem de ter uma preponderância universalista / deve ter não é? 

I – uhm uhm 
CF2 – eu até não tenho tido iniciativas nenhumas na escola com os meus alunos no 

sentido de de ahm de trabalhar com intercâmbio percebe o que eu quero dizer? / 
intercâmbios e entabular conversações com escolas estrangeiras / porque tenho 
tido medo porque tenho tido muito trabalho na escola / tenho sempre imensas 
turmas / o que é que eu vou fazer? não vou fazer nada porque é mais trabalho e 
eu já tenho tanto que fazer / não é? 

I – pois 
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CF2 – ahm  
I – pode ser um projecto para 
<INT> CF2 – por exemplo já numa viagem de estudo já fui sozinha  
I – pois 
CF2 – já organizei uma viagem de estudo / havia o projecto de dois anos / no primeiro 

angariámos dinheiro e preparámos muito bem a viagem de estudo / no 
departamento de línguas / a Paris / foi há cinco anos / e no ano a seguir íamos a 
Londres já não fomos <RCF2OS> 

I – pois 
CF2 – no ano a seguir era para se ir a Londres já não se foi a Londres / lá em Vilarinho 

/ e não fomos / 
I – uhm uhm / pois há sempre projectos que vão ficando por terra ou por… 
CF2 – mas gosto muito de desenvolver a competência intercultural / gosto muito de 

desenvolver ahm a pesquisa auto-biográfica ahm biográfica  
I – biografia / uhm uhm  
CF2 – acho que a biografia é MUITO importante / e é preciso fomentar essa pesquisa / 

e levam para as aulas não é?  
I – e apresentam? as personalidades? 
CF2 – apresentam / apresentam acho que é muito muito importante 
I – mas é a Isabel que define ou são eles que escolhem? 
<INT> CF2 – eu dou ideias / e eles conseguem ser eles a fazerem as suas escolhas e 

depois trazem / e trazem ahm // portanto a Rainha Elisabete / um presidente 
qualquer ou um intelectual um intelectual da literatura / ou das artes / ou… 

I – e é engraçado ver onde é que eles vão não é? 
CF2 – é  
I – que tipo de personalidades trazem 
CF2 – é é é / nós aqui vemos as pessoas ahm os miúdos de meios sociais mais cultos 

e mais abertos outras outras coisas e que lêem mais e que em casa têm com 
certeza um ambiente mais mais culturalmente mais favorecido / já procuram 
outras personalidades / temos personalidades muito distantes / há miúdos que 
só procuram futebolistas 

I – tem muito a ver com os interesses deles  
CF2 – e isso eu acho que é muito bom / a pesquisa biográfica é muito boa ahm para 

modelos / para modelos não é? / e por instantes fizeram alguma coisa 
I – exacto 
CF2 – acho que contribui bastante para… 
I – é uma estratégia até para os levar a pesquisar sobre a outra cultura  
CF2 – a outra cultura 
I – a contactar com outra cultura 
CF2 – e a valorizar ahm aquela descoberta o que é que esta pessoa fez de 

interessante fez isto / é um modelo+ /  
I – exacto  
CF2 – não é? 
I – exacto / bem então se calhar agora passávamos para a terceira e última parte  
CF2 – <RCF2OS> ai ainda há outra parte? <RCF2OS> já nem me lembrava que havia 

outra parte 
I - é esta ahm foi o que eu lhe disse que tinha a ver com ahm o modelo que eu 

construí de competência de comunicação intercultural com base naquilo que 
vocês disseram e com base no que diz a literatura 

<SIM> CF2 – ah sei sei sei / uhm uhm 
I – então se calhar passávamos agora a analisar o modelo e eu explico e a Isabel 

pode ir fazendo os seus comentários sempre que achar oportuno 
CF2 – uhm uhm 
I – bom então este modelo foi construído com base naquilo que vocês disseram e 

também sempre tentando articular com aquilo que a literatura diz / e foi 
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interessante verificar que / praticamente todos os descritores de competência de 
comunicação intercultural que os especialistas na matéria ahm identificaram / 
vocês também identificam  

CF2 – ah 
I – praticamente todos / também estão nos vossos discursos embora claro se calhar 

não identificam com aqueles nomes que eles dão / ahm mas a ideia está lá  
<SIM> CF2 – pois pois pois / uhm uhm 
I – e inclusivamente consegui encontrar outros que não vêm na literatura e que vocês 

referiram / e que eu integrei também no nosso modelo 
CF2 – sim sim sim 
I – outros que vêm na literatura e vocês não dizem eu mantive / mas com essa 

indicação que não estão nos discursos e até pode ser que e alguns deles agora 
com o decorrer das entrevistas eu tenho notado que a ideia também lá está mas 
na altura por algum motivo ahm não não não o referiram / então em termos de 
dimensões / da competência de comunicação intercultural / ahm eu organizei os 
vários descritores que fui encontrando tendo em conta três grandes dimensões 
que têm a ver com as atitudes com os saberes e com ahm com as capacidades 
não é? todas as competências têm essas três dimensões e então a dimensão 
afectiva é aquela que tem a ver com as atitudes positivas face às línguas à 
diversidade à comunicação e ao contacto com o outro / é aquela que no fundo 
vocês mais valorizam / cinquenta e quatro por cento das unidades de conteúdo 
que eu consegui encontrar naquilo que vocês disseram referem-se a esta 
unidade ahm a esta dimensão / depois a segunda dimensão que vocês mais 
valorizam é a dimensão accional / que tem a ver com as habilidades e 
capacidades do sujeito para lidar com situações de contacto com outras línguas 
e com outras culturas / são então ahm capacidades em acção / e a dimensão 
cognitiva que é a que tem a ver com os saberes e conhecimentos que o sujeito 
coloca em acção aquando de um encontro intercultural / é aquela que menos 
valorizam mas que também está aqui presente 

CF2 – ah  
I – ou seja / nos vossos discursos / parece-me que o que estará / o motor de arranque 

da competência de comunicação intercultural será sempre relacionado com 
atitudes / ahm em relação às línguas ao outro ao contacto com o outro às 
culturas / e que depois se articula ahm outras dimensões estão articuladas mas 
de facto aquela que mais se valoriza é as atitudes 

CF2 – <IND>  sentir-se segura nesta área ahm na área da accional? na cognitiva? 
I – ah na cognitiva  
CF2 – eu acho que é importante uma pessoa sentir-se segura aí 
I – uhm uhm 
CF2 – porque uma pessoa pode estar muito bem aqui / mas de repente ir para ali / 

pode não se realizar essa comunicação  
I – sim no fundo / a ideia é que elas estão todas articuladas e todas elas são 

necessárias 
<INT> CF2 – sim sim sim ah tá bem tá bem tá bem / mas é muito importante 
I – então acha que / esta distribuição que eu achei interessante quando encontrei mas 

isto é apenas indicativo / na sua opinião não devia ser 
<INT> CF2 – não não tá bem não não tá bem / tá bem tá bem / esta é a base <aponta 

para a dimensão afectiva> 
I – à partida é a base 
CF2 – uhm uhm 
I – mas também considera muito importante a cognitiva? 
<SIM> CF2 – muito importante / sim sim sim 
I – ok / então se calhar agora vamos ver uma a uma assim rapidamente // o que é que 

eu encontrei ao nível da dimensão afectiva? / ahm quais foram os descritores 
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que eu encontrei? / ahm a relação com a alteridade / a relação com o próprio 
sujeito / as atitudes em relação a si também a Isabel acabou por falar nisso 

CF2 – sim sim 
I – a relação com a situação de comunicação o facto se estar naquela situação de 

comunicação / e também algumas de vocês falam da relação com as línguas / 
aqui na relação com as línguas depois tenho aqui os queijinhos correspondentes 
a cada ahm a cada um destes descritores 

CF2 – uhm uhm / relação com as línguas? / gosto e interesse pelas línguas de 
comunicação e visão relacional das línguas / o que é que quer dizer visão 
relacional das línguas? 

I – a visão relacional das línguas é ahm o comunicador perceber que existem pontes 
entre as línguas 

CF2 – ah pontos comuns / pontos comuns entre as línguas  
I – e basear-se nelas muitas vezes para conseguir chegar à comunicação basear-se 

nelas 
CF2 – uhm uhm / exacto exacto 
I – ter essa visão 
CF2 – deduzir até os significados 
I – exacto / exacto 
CF2 – de palavras que eles desconhecem 
I – no fundo aqui não é os conhecimentos em si / não é os conhecimentos / mas é o 

ahm a atitude de ir para a comunicação com essa atitude e de não ter medo ir 
para a comunicação com esta visão relacional das línguas  

CF2 – uhm uhm / exacto exacto 
<PAUSA> 
I – não sei se quer / se há aqui alguma coisa que a / alguma coisa que lhe cause 

estranheza 
<PAUSA> 
CF2 – estou a pensar / foi aquilo que eu tinha acabado de dizer agora há bocadinho 

também não é? 
I – o orgulho na sua identidade linguística e cultural  
CF2 – e a consciência cultural crítica /  
I – uhm uhm 
<PAUSA> 
CF2 – a consciência cultural crítica tem uma percentagem inferior ao respeito por si 

próprio e pela sua cultura / tá bem tá bem pode ser 
I – aqui ahm não há / isto foi o número de vezes que apareceu 
CF2 – uhm uhm 
I – nos vossos discursos 
CF2 – pois pois 
I – houve no fundo duas / por duas vezes alguém não sei se foi a mesma pessoa se 

foram várias  
CF2 – uhm uhm 
I – falou que esta ahm pronto falou da / da consciência cultural crítica / neste caso em 

relação ao sujeito e depois  
CF2 – sim sim sim  
<PAUSA – a entrevistada analisa a secção da dimensão afectiva do documento 

explicativo> 
CF2 – isto aqui é o respeito pelas outras culturas não é? 
I – o respeito pelas outras culturas é esse 
CF2 – ai então 
I – o outro é curiosidade 
CF2 – ai é a curiosidade / uhm uhm 
I – o outro é sensibilidade em relação às semelhanças 
CF2 – ah tá bem / pois o que está valorizado é a curiosidade  
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I – uhm uhm 
<PAUSA – continua a analisar a secção da dimensão afectiva do documento 

explicativo> 
CF2 – ai engraçado / esforço e empenho no sucesso da interacção / em termos 

práticos o que é que isto quer dizer? 
I – ahm quer dizer que ahm o comunicador intercultural deve ter a atitude de se 

esforçar e de se empenhar ahm para que a comunicação se dê // e esse esforço 
e empenho muitas vezes tem a ver com tentar várias estratégias ahm ao nível de 
/ é colocar isto em prática / como é que se pode coloca isto em prática? é tentar 
várias estratégias de comunicação ahm se a língua não não ahm se determinada 
língua não resultar utilizar outra / se mesmo assim a língua não resultar utilizar a 
linguagem não verbal  

CF2 – exacto 
I – sei lá é sempre a vontade de fazer com que a interacção tenha sucesso 
<SIM> CF2 – pois pois pois 
I – quer tecer algum comentário? agora que analisou // o comentário que pode tecer e 

se acha que alguma coisa aí lhe causa estranheza e porquê ou se acha que falta 
alguma coisa  

<PAUSA> 
CF2 – ahm na relação com a alteridade / a solidariedade / a solidariedade surge / 

quando é necessário surgir / nós não vamos ahm não se vai para uma situação 
de comunicação intercultural já predispostos a ser solidário a solidariedade surge 
quando é necessário  

I – quando é necessário  
CF2 – não é isso? 
I – exacto sim sim sim  
CF2 – quer dizer não é um professor / não deve ser um ingrediente que à partida tem 

que lá estar 
I – sim porque pode não ser necessário naquele contexto 
CF2 – pode não ser depende depende não é? 
I – uhm uhm // esta aqui foi uma das que surgiu ahm que eu identifiquei nos vossos 

discursos  
CF2 – pois pois 
I – a solidariedade e a humildade 
CF2 – sim sim // sim a humildade eu acho que sim eu também falei disso 
I – sim sim sim / falou sim 
CF2 – humildade no aspecto de ahm sentir que somos iguais não é?  
I – uhm uhm 
CF2 – iguais? // no sentido que temos de aceitar até críticas também não é? 
I – sim sim / sem dúvida 
CF2 – sim eu acho que+ 
I – genericamente concorda? 
CF2 – concordo 
I – ok / relativamente às outras duas dimensões / a dimensão cognitiva / fala-se do 

auto-conhecimento ou seja o auto-conceito o conceito que se tem de si próprio a 
capacidade de auto-descoberta e de auto-instrução / a capacidade de auto-
instrução ninguém referiu / ahm no fundo o que é que é isto? é a capacidade 
ninguém referiu nos escritos  

CF2 – pois pois 
I – ahm é a capacidade de perceber ahm as lacunas ao nível da formação  
CF2 – ai eu tenho 
I – e como / exacto a Isabel referiu 
<SIM> CF2 – ai eu tenho plena consciência / uhm uhm tenho tenho / e acho 

importante 
I – é importante não é? 
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CF2 – uhm uhm 
I – o hetero-conhecimento é aquela que mais valorizam com vinte e oito unidades de 

conteúdo / e falam essencialmente do conhecimento dos contextos culturais do 
outro e das suas representações sociais e padrões de comportamento  

CF2 – sim 
I – mas também das representações sobre os outros povos e culturas / muitas 

pessoas referem estas representações e vêem-nas como importantes para a tal 
grelha de análise  

CF2 – mas também podem ser impeditivos 
I – exacto  
CF2 – podem ser impeditivos também 
I – cabe-nos a nós ter esse cuidado 
CF2 – sim sim  
I – de ver apenas as representações como grelhas de análise  
CF2 – exactamente / que podem ou não ser confirmadas 
I – exacto  
CF2 – são grelhas que têm de ser confirmadas  
I – exactamente exactamente / e depois fala-se também do conhecimento do processo 

da interacção / ahm a consciência dos processos de interacção o repertórion 
linguístico-comunicativo e intercultural do sujeito / o conhecimento sobre os 
processos de negociação de sentido que curiosamente ninguém referiu / 
ninguém referiu+ / ahm 

CF2 – o que é que quer dizer exactamente isso? processos de negociação de sentido 
I – as estratégias para ahm conseguir negociar o sentido entabular a comunicação 

com o outro 
CF2 – uhm uhm  
I – no fundo é isso / ahm ninguém referiu 
CF2 – uhm uhm  
I – em conversa com outras formandas / nós conseguimos ahm algumas pessoas 

conseguiram / algumas disseram ah porque se calhar isso é / é lógico é natural 
CF2 – pois pois 
I – e as pessoas nem consideram que é necessário ahm referir porque é natural que 

assim seja 
CF2 – porque faz parte da própria ahm ocasião não é? 
I – porque faz parte / do que é a comunicação 
CF2 – sim sim sim 
I – pronto e lá está nós aqui temos que discriminar 
CF2 – pois é pois é 
I – fazendo parte naturalmente ou não nós temos que discriminar / e outras pessoas 

também disseram que se calhar ahm foi difícil dissociar no discurso o que é que 
se entende por consciência dos processos de interacção e por conhecimento 
dos processos de negociação do sentido / será que este não está dentro deste? 
ou este está dentro deste? // e pronto esta é uma questão que eu vou ter que+ 

CF2 – sim sim sim // pois é / pode estar pode  
I – pois 
CF2 – os processos de interacção / é uma coisa de sentido mais específico 
I – exacto 
CF2 – é mais redutor é mais específico  
I – se calhar não sei mas provavelmente vou ter agora que mexer nisto não é? porque 

também é para isto que serve a entrevista é para discutir convosco no fundo 
para me ajudarem a construir o modelo 

CF2 – uhm uhm 
I – e provavelmente vou inserir isto <aponta para a fatia do esquema correspondente 

ao descritor “conhecimento sobre os processos de negociação de sentido”> 
dentro disto <aponta para os a fatia do esquema correspondente ao descritor 
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“consciência dos processos de interacção”> e acaba por já estar coberto / pronto 
e depois fala-se dos conhecimentos sobre conceitos nomeadamente a 
consciência do valor político-educativo da conceito de competência de 
comunicação intercultural  

CF2 – uhm uhm 
I – poucas pessoas falaram nisto porquê? porque se calhar como falaram / ahm as 

pessoas que falaram nisto acabaram por ser aquelas que não se conseguiram 
dissociar do seu papel de educadoras / e que vêm a competência de 
comunicação intercultural como uma mais-valia ahm para o desenvolvimento de 
determinadas ahm capacidades nos alunos 

CF2 – pois pois pois 
I – ao nível da / da manutenção da paz como a Isabel falou da consciência dos 

Direitos Humanos  
CF2 – sim sim 
I – ahm e algumas outras pessoas falaram sobre o conhecimento sobre o mundo o 

conhecimento mais genérico sobre o mundo por exemplo sobre o espaço 
geográfico sobre / foi acho que até foi a Isabel que falou do ter que conhecer o 
espaço geográfico ahm e pronto como não apareceu na literatura eu coloquei 
também porque de facto considero que… 

CF2 – uhm uhm 
I – o conhecimento sobre a cultura geral e não especificamente sobre / a cultura 

daquele povo com quem estamos a comunicar que é capaz de ser importante / 
não sei se quer fazer algum comentário  

<PAUSA> 
CF2 – eu acho que é muito mais importante esta dimensão aqui <aponta para a 

categoria “Conhecimento sobre conceitos” 
I – está pouco valorizada não é? 
CF2 – muito mais importante / esta dimensão 
I – o conhecimento sobre o conceito em si não é? 
CF2 – sim sim sim / eu acho 
I – uhm uhm // isto foi um primeiro apanhado não é? vamos ver agora depois a gente 

vê o que é que acontece / por fim a dimensão accional / onde se fala 
essencialmente de aptidões linguístico-comunicativas uma vez que se trata de 
uma competência de comunicação / aptidões / e dentro das linguístico-
comunicativas temos a capacidade de percepção a capacidade de escuta / de se 
fazer compreender e de compreender o outro e de se expressar numa língua 
comum // depois também falam de aptidões pessoais / que tem muito da pessoa 
ali não é?  

CF2 – lá está 
I – é então termos a capacidade de descentração de empatia a flexibilidade 

comportamental e adaptabilidade às situações ter tolerância relativamente à 
ambiguidade que por acaso não foi referida / nem o pluralismo cultural / não 
foram referidos nos escritos / a capacidade de manter a sua identidade mas 
também negociá-la / a autonomia e o bom-humor  

CF2 – uhm uhm 
I – e por fim as aptidões cognitivas que têm ahm basicamente a ver com a capacidade 

de descobrir novo saber e com esse novo saber que se está constantemente a 
descobrir ir actualizando a sua competência de comunicação intercultural 

<INT> CF2 – o que é quer dizer a descentração?  
I – descentração é a capacidade de / deixar de ver o mundo centrado no seu umbigo 
CF2 – ah 
I – começar a ver o mundo começar a abrir os horizontes e a ver o que se passa à sua 

volta 
<SIM> CF2 – uhm uhm  
I – está muito ligado à empatia 
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CF2 – pois e acho que está ligado à ambiguidade / por exemplo aquelas duas 
situações caricatas / negativas / têm muita a ver com isso  

I – exacto 
CF2 – as outras pessoas não foram tolerantes relativamente a uma situação que / 

para elas pode ser ambígua não é? 
I – exacto / exacto 
<PAUSA> 
CF2 – capacidade de manter a sua identidade mas também negociá-la  
I – deve-se estar aberta à negociação   
CF2 – como é que se negoceia a sua identidade? 
I – negoceia-se a sua identidade penso eu  
<INT> CF2 – quando se aceita críticas por exemplo 
I – exacto estamos abertos a críticas 
CF2 – a pontos de vista diferentes não é?  
I – exacto exacto 
CF2 – estando aberto a comparar as coisas? numa situação de comparação  
I – uhm uhm 
CF2 – por exemplo 
I – uhm uhm / acho que aqui falta uma que a Isabel falou / que é a tal do espírito crítico 

// nas aptidões pessoais a capacidade a capacidade de ter um espírito crítico / e 
um espírito crítico em relação a si e em relação ao outro também  

CF2 – pois às tantas é  
I – foi logo das primeiras coisas que a Isabel falou logo no início da entrevista  
<PAUSA> 
CF2 – está bem 
I – é?  
CF2 – está bem 
I – pronto / então uma vez apresentado o modelo 
CF2 – já fez aí um grande estudo / ai tanta hora de trabalho já que está aí+  
I – é verdade 
<RCF2OS> 
CF2 – nem imagino  
I – mas deu muito gozo  
CF2 – é incrível também a capacidade ahm analítica / analítica não é? 
I – pois isto é uma coisa que se vai aprendendo porque ahm isto houve várias 

tentativas até conseguir chegar a este modelo que na minha opinião ainda não 
está estabilizado / penso que ficará estabilizado depois de conversar convosco 
sobre ele 

<SIM> CF2 – mas teve de analisar  
I – para de certa forma ter outras visões / neste caso visões dos professores que é o 

que me interessa 
CF2 – pois pois 
I – porque eu quero criar um modelo de competência de comunicação intercultural 

aplicado aos professores / o que é diferente / dos outros profissionais não é? / 
ah posto isto então / tinha só algumas perguntas para lhe fazer / a primeira / se a 
descrição que lhe apresentei está de acordo com a sua concepção de 
competência de comunicação intercultural ou não? 

CF2 – qual descrição? 
I – esta <aponta para o documento explicativo do modelo de competência de 

comunicação intercultural> que estivemos a ver 
CF2 – ah isto tudo 
I – genericamente 
CF2 – se genericamente está de acordo? com a minha definição de comunicação ahm  
I – com a sua visão dessa competência  
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CF2 – está / mas houve aqui vários aspectos em que eu não tinha pensado neles não 
é? que a Mónica falou neles e fez um grande estudo não é? / acho que sim / 
acho que sim porque ahm o comunicador é uma pessoa um indivíduo / portanto 
logo à partida estão muitas coisas em jogo que dizem respeito ao próprio 
indivíduo  

I – sim 
CF2 – o indivíduo tem sempre uma cultura e tem uma língua / e há todo um conjunto 

de competências que têm que se pôr em acção para comunicar não é? 
I – uhm uhm 
CF2 – e eu acho que sim / há aqui vários aspectos várias dimensões não é? que me 

esqueci de abordar / sem dúvida nenhuma não é? / não é nenhum robot a 
comunicar com outro robot 

<SIM> I – houve alguma+ / exactamente  
CF2 – é um indivíduo / todo um indivíduo ali 
<SIM> I – com a sua complexidade  
CF2 – com as suas limitações / com toda a sua complexidade de ser não é? / inserido 

numa realidade num certo contexto / num certo tempo / a comunicar com outro 
indivíduo que num mesmo tempo pode estar noutro <RCF2OS> 

I – exactamente / sim sim sim 
CF2 – aparentemente no mesmo tempo mas pode ser noutro 
I – exactamente 
CF2 – e portanto é muito complexo 
I – exacto 
CF2 – por isso tem de ter tanta dimensão 
I – é verdade / até demais 
<RCF2OS> 
CF2 – se fosse um robot programado era muito fácil  
I – então não era muito mais fácil 
CF2 – olhe nem dava pano para um doutoramento era tão fácil que não dava 
<RCF2OS> 
CF2 – não é? 
I – é verdade é verdade / não tinha ahm 
CF2 – complexidade 
I – complexidade 
CF2 – o que tivesse para estudar  
I – exactamente / e dimensões que lhe causassem estranheza? houve alguma? ou 

algum descritor? // algo que ache que não devia estar ali que ahm 
<PAUSA> 
CF2 – vou ver melhor 
<PAUSA> 
I – falou da solidariedade não foi? 
CF2 – sim a solidariedade ahm / é lógico que esteja é lógico que esteja / é um valor 

que devia funcionar não é? / faz parte ahm lá está daqueles valores que neste 
momento são considerados universais 

I – uhm uhm 
CF2 – que fazem parte da construção do cidadão como um CIDADÃO 
I – com um *k* grande não é? 
CF2 – uhm uhm / tem de haver solidariedade não é? 
I – uhm uhm 
CF2 – e teremos que contrariar toda a barbárie / e temos que cultivar o gosto pelo 

outro que é um dos aspectos da solidariedade não é?  
I – sim sim 
CF2 – para haver comunicação // isso também se encaixa dentro da comunicação 

entre as pessoas não é?  
I – uhm uhm 
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CF2 – e as línguas estrangeiras servem para isso / para que haja essa comunicação / 
portanto a solidariedade tem de estar presente não é? como ingrediente de base 
de base tem de estar / depois há uma dúvida do conhecimento ahm eu sou 
portadora da minha identidade mas devo saber negociá-la  

I – sim 
CF2 – mas é esquisito realmente nós temos a nossa identidade mas / os outros 

também são livres de fazer uma crítica ou de pôr uma questão ou de brincar 
sobre ela 

I – exacto 
CF2 – e até de brincar sobre ela não é? / e temos que ter essa abertura não é? 
I – essa abertura / bom ahm / depois uma outra pergunta que tinha para lhe fazer era 

se havia alguma dimensão ou descritor que para si era mais importante e falou 
que realmente a afectiva era importante mas que a cognitiva também tem que 
ser bem / bem solidificada bem segura 

CF2 – eu acho que sim // e eu não sei se neste momento eu não sei se neste 
momento não estamos a viver / algo como / ahm / ahm as línguas estrangeiras / 
tem-se falado tanto da necessidade de se saber línguas estrangeiras ahm os 
meios de comunicação bombardeia-nos com tanto inglês / britânico ou 
americano ou de outro país qualquer onde se fale inglês / ahm que eu não sei 
até que ponto os alunos não se estão a <IND> / eu não noto tanto não noto 
aquela curiosidade / aquela vontade / aquele gosto em aprender coisas como há 
uns anos atrás / acho que estão a ficar um bocado fartos / talvez por causa dos 
meios de comunicação 

I – pois não sei  
CF2 – eu noto um bocado isso / ahm / eu noto um bocado isso portanto ahm os 

Estados Unidos neste momento os Estados Unidos a cultura norte-americana 
ainda predomina bastante não é? 

I – sim sim sim 
CF2 – ahm / eles ouvem inglês a toda a hora / a toda a hora ouvem falar / no cinema 

nos meios de comunicação nos jogos é muito ahm é muito inglês / até que veio 
fazer com que se banalizou um pouco / e ao banalizar que as coisas perdem o 
interesse / perde o interesse ahm e por outro lado eles / os alunos ahm não 
estão muito virados para o sacrifício não estão muito virados para a disciplina e o 
estudo / e aprender uma língua estrangeira não é assim tão fácil como isso  

I – pois não 
CF2 – tem que se persistir muito / é muito trabalho / é muito trabalho mesmo / e eles 

têm que dominar o sistema da língua / dominar o sistema da língua requer o 
pensamento / tem que se pensar / porque o sistema é uma coisa rígida / cada 
um depois tem o seu estilo / cada um faz um sistema como quer desde que 
respeite as normas desde que respeite as regras / mas para se perceber um 
sistema tem que se pensar / é como para a matemática  

I – exactamente 
CF2 – e os alunos não estão com muita vontade disso  
I – uhm uhm 
CF2 – portanto ao não terem vontade disso depois têm algum insucesso 
I – ou seja lá está se calhar /  
CF2 – a dimensão cognitiva tem muito peso / tem muito peso / acho que tem muito 

peso neste momento / e eu consigo ahm consigo constatar o que está a 
acontecer ahm esta geração já faz parte do inglês a ouvir música ahm é a toda a 
hora / a toda a hora / e então a maioria dos miúdos vai para o espanhol / mas 
qualquer dia / em que vai estar a dar muito espanhol na televisão / já não ligam 
também // eu sinto isso não sei // ouvem música tudo em inglês / até devia ser 
um motivo para saberem mais inglês / estarem deviam estar um pouco mais 
atentos às letras não é?  

I – uhm uhm 
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CF2 – os miúdos hoje em dia não sabem as letras de cor / se formas a ver há sete 
anos atrás há oito há dez anos atrás / eles sabiam cantarolavam até traziam 
para as aulas / traziam para as aulas canções e cantavam e sabiam o que dizia 
o que lá estava / tinham vontade em perceber / hoje em dia não sabem as letras 
das canções  

I – essa foi uma das coisas que me levou a / eu não gostava muito de inglês quando 
no décimo ahm a minha professora do quinto e do sexto não foi uma professora 
que me tivesse motivado muito para o inglês / e eu lembro-me que comecei 
novamente a gostar de inglês / quer dizer comecei novamente / a motivar-me 
mais para o inglês foi no nono ano décimo ano em que eu ouvia música inglesa 

CF2 – pois 
I – e queria perceber o que é que lá estava  
CF2 – exactamente 
I – então comprava as revistas que tinham as letras das músicas / e fazia as traduções 

/ para tentar perceber o que é que eu cantava  
CF2 – é é / era uma estratégia muito boa essa das letras / por exemplo / queremos 

que eles adiram à compra de *short stories* por exemplo não é? a biblioteca tem 
algumas mas não tem todas / não é? / quase ninguém quer / não querem ler 

I – mas aí também acaba por ser um pouco a falta de ahm mesmo em português / eles 
não gostam de ler 

<SIM> CF2 – mesmo aquelas revistas que nós mandamos vir / anos e anos a mandar 
vir sempre a mandar vir / muito interessantes giras mesmo para eles muito giras 
não é? ahm / não vale a pena / eles não querem ler não querem ler / portanto é 
assim há aqui dois grandes pilares / há vários pilares muito importantes que é / 
ahm / a ideia de que tem que se trabalhar / para tudo / tem que se trabalhar // 
mas depois aqui falha <IND> mas falha depois também o domínio da língua 
portuguesa  

I – o domínio da sua língua 
CF2 – acho que está a falhar redondamente em muitos casos  
I – pois 
CF2 – nós constatamos mesmo isso  
I – eles não vão recorrer ao repertório que já têm na sua língua para  
<SIM> CF2 – que deveriam ter 
I – ou que deveriam ter na sua língua para  
CF2 – pronto é isso  
I – não está explícito o repertório se calhar ele está lá mas não está explícito  
CF2 – não está explícito / é eu não sei de que maneira é que eles estão a utilizar o 

programa que ensinam 
I – pois 
CF2 – eu não tenho ideia de como vai ser daqui a uns anos / o que é que é ahm o 

pronome pessoal para que é que ele serve  
I – qual é a função 
CF2 – depois não vão conseguir construir uma passiva como deve ser não vão não 

vão conseguir usar os verbos no “simple past” eles não sabem o que é o 
particípio passado / isto hoje está assim / portanto há aqui coisas que estão a 
falhar / há coisas descoordenadas / depois não querem ler não gostam de ler / 
eu falo não é? ah mas toda a gente a minha irmã que está em Águeda ou as 
minhas cunhadas que estão <IND> ahm não gostam muito de ler ahm / e depois 
mas agora agora / há coisas que estão a falhar / e nós podemos ter às vezes 
uma VONTADE em querer melhorar ahm ahm  

I – uhm uhm 
CF2 – agora voltando aqui à competência de comunicação intercultural / o que eu 

acho é que ela realiza-se verdadeiramente não é nos contactos através da 
Internet / à distância / à distância só se for com pessoas que sabemos que elas 
existem e são mesmo reais / não é? 
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I – uhm uhm 
CF2 – para esta competência / o ideal seria haver contactos mesmo a sério / viajando 
I – ok ok  
CF2 – à distância através de e-mail com pessoas que conhecem ou fazer um 

intercâmbio / mas depois um intercâmbio / dentro das cotas das pessoas que 
mas que são aquelas pessoas que existem não é? / talvez ainda seja um 
bocadinho mais verídico mais de ahm próximo do real não é? 

I – ou seja ahm se for um contacto virtual que tenha alguns ingredientes que nos 
levem a ser o mais real possível sei lá / ter acesso a informações sobre a pessoa 
com quem estamos a contactar / provavelmente ter lá contactos / contactos mais 
simples na hora ahm através de um chat / aí é capaz de ter mais uma maior 
vivacidade não é? do contacto é o que está-me a querer dizer? 

CF2 – não sei / não sei 
I – mas acha que o desejável seria o contacto presencial? 
CF2 – presencial  
I – bem por fim uma última pergunta / se considera que esta competência de 

comunicação intercultural ahm é importante para um professor de línguas  
CF2 – então não é?  
I – e porquê? 
CF2 – porque nós temos que sempre demonstrar respeito / temos que ter 
I – exactamente 
CF2 – se não então com que direito moral ou ético ou ahm não é? é que e estou ahm 

eu vou incutir certos valores se eu não os pratico? certos valores? certas 
atitudes? se eu não os pratico? e devo praticar e era isso que eu estava a dizer  

I – uhm uhm 
CF2 – começa por aí não é? / ahm // é importante então o mundo o mundo é uma 

manta de retalhos de culturas / se é uma manta de retalhos de culturas / nós 
temos nós somos / nós estamos numa posição até privilegiada / nós estamos 
numa posição privilegiada / sabermos falar línguas estrangeiras / devemos ser 
nós / até mais que ninguém / a incutir nos nossos alunos / esse gosto pelas 
línguas estrangeiras para para para comunicar  

I – uhm uhm 
CF2 – para aquilo a que vocês chamam de intercompreensão 
I – uhm uhm 
CF2 – acho que nós temos que ter essa consciência / e temos um papel muito 

importante / um papel importantíssimo  
I – exacto / pronto e depois posto isto então não tenho mais nenhuma pergunta para 

lhe fazer Isabel queria / agradecer-lhe 
CF2 – de nada 
I – a sua disponibilidade perdeu esta manhã toda comigo praticamente  
CF2 – tive todo o gosto 
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TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA 
 
 
 
Entrevistado: CF3 
Local: Escola Secundária Adolfo Portela 
Data / hora: 21 de Outubro, pelas 9h 
Duração: 1h49m  

 
 
I – CF3 como eu te tinha dito a primeira parte da entrevista era para pararmos um 

bocadinho pensarmos acerca do seu desenvolvimento enquanto professora de 
línguas e enquanto comunicadora intercultural eu vou-lhe dar um bocadinho / 
claro para organizar as ideias não é? 

CF3 – sim sim 
I – se não / e então tem aqui este esquema que eu inventei <aponta para o esquema 

do documento Parte I – Narrativa> pode colocar aqui algumas das suas ideias 

acerca de momentos marcantes da sua biografia linguístico-comunicativa e 
intercultural ou do seu percurso de vida enquanto aprendente aluno estudante 
formando ou enquanto profissional da educação / momentos marcantes que 
contribuíram para o seu desenvolvimento enquanto professora de línguas e 
enquanto comunicadora intercultural / se calhar dava-lhe um bocadinho para 
pensar podemos pensar alto 

CF3 – ahm portanto enquanto professora de línguas eu penso que o latim me ajudou 
bastante 

I – pois 
CF3 – e ajudou-me bastante ahm para fazer um estudo comparativo com as línguas 

românicas / ahm como sabe o latim era uma língua mãe das línguas românicas 
I – uhm uhm 
CF3 – o francês o português o italiano o espanhol 
I – exacto 
CF3 – e nessa perspectiva / embora eu não saiba nenhuma dessas línguas quer dizer 

falar fluentemente nenhuma dessas línguas / mas no plano escrito ahm essa 
base ajuda-me muito / ajuda-me muito a compreender embora até a conjugação 
verbal seja completamente diferente bem no francês não é assim tão diferente / 
mas no espanhol e no italiano é diferente no entanto eu acho que não me 
perderia a entender um espanhol ou um italiano até porque já tenho estado com 
espanhóis e italianos e  

<INT> I – então essa mais-valia do latim seria também enquanto professora de línguas  
CF3 – sim sim enquanto professora de língua portuguesa eu socorro-me muito do 

latim / quanto mais não seja para explicar vocábulos 
I – uhm uhm 
CF3 – para ir à raiz ou étimo do vocábulo para dizer como é que se escreve ou para 

mostrar diferenças entre vocábulos muito parecidos homónimos etc. 
I – exacto 
CF3 – ahm e também ahm / como é que eu vou dizer? / ahm e também às vezes para 

explicar até a sintaxe eu por exemplo paro numa frase  e às vezes fico 
completamente / às vezes bloqueada e digo assim meu Deus isto é um 
predicativo do complemento directo ou é ahm sei lá 

I – um atributo 
CF3 – um atributo? o atributo agora saiu pela nova terminologia / e eu então recorro à 

passiva / pronto recorro à passiva e vejo logo ahm / e faço como fazia em latim 
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I – exacto 
CF3 – tal e qual / portanto penso que o latim me tem ajudado muito mesmo apesar de 

não haver latim eu faço uso diário do latim no meu raciocínio e acho que isso foi 
uma mais-valia para o meu raciocínio / sobre a estrutura da língua / depois ahm 
também me ajuda muito com o campo intercultural 

I – claro 
CF3 – porque como sabe o ocidente / toda a cultura ocidental está baseada na cultura 

greco-romana  
I – claro 
CF3 – e isso foi também uma mais-valia para o meu conhecimento ahm nesse aspecto 

ahm facilita muito facilita muito no campo do renascimento facilita-me muito ahm 
às vezes eu estou assim bate-me a primeira ideia e essa primeira ideia 
normalmente é a correcta porquê? porque está estruturado está lá em baixo / já 
vem da base  

I – uhm uhm 
 CF3 – e às vezes eu ainda fico assim na dúvida porque já há uns anos largos que não 

dou latim mas vou ver e realmente a ideia estava certa porque deixou lá o 
fermento não é? digamos assim daquela formação 

I – uhm uhm 
CF3 – ahm / tenho muita pena / do latim ter sido 
I – estar a desaparecer 
CF3 – estar a desaparecer da escola não sei se ele não voltará a aparecer porque ele 

já foi extinto e já voltou a aparecer ahm mas penso que se o latim fosse dado 
nas escolas de uma outra maneira ahm que não fosse tão à base daqueles 
textos ahm / mais difíceis 

I – se calhar se fosse mais chamada a atenção para a relação com as línguas 
modernas 

CF3 – ora / sim como uma plataforma um começo de ligação de comparação de 
línguas modernas e como agora o espanhol / está muito em voga e estão cada 
vez mais a necessitar de professores de espanhol por exemplo nós este ano 
aqui na escola estivemos um tempo à espera de um professor de espanhol que 
chegou passado um mês mais ou menos depois das aulas começarem / penso 
que isso seria uma mais-valia  

I – sim sim sim 
CF3 – eu muitas das vezes utilizo quando dou certos vocábulos vejam ora ahm 

quando estou a dar por exemplo / quando estou a dar a passiva eu vou ao verbo 
*patheo* e digo o verbo *patheo* significa sofrer 

I – exactamente 
CF3 – não é? e portanto vamos lá  
I – quem é que sofre? 
CF3 – na passiva quem sofre é o sujeito e quem pratica a acção é o agente por isso é 

do verbo *aggio* agir / e eu vou sempre a estas coisas e os alunos 
I – fixam mais facilmente 
CF3 – fixam mais facilmente ah agente agir / sujeito passivo sujeito que é passivo 

porque sofre 
I – exactamente 
CF3 – e outras mais coisas outros mais exemplos não é? pronto ahm  e penso que 

isso que lhes suscita mais a curiosidade do que aquele ram-ram rotineiro 
I – e eles gostam normalmente até / mesmo quando no nono ano falamos sobre a 

evolução da língua  
CF3 – sim sim sim 
I – eles gostam  
CF3 – também quando falamos sobre a evolução da língua eles gostam de ver os 

fenómenos fonéticos eles gostam de ver como é que por exemplo ahm / do 
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medieval se passou ao português moderno ao renascentista e depois ao 
moderno não é? / e eles gostam de ver a evolução não é? 

I – sim 
CF3 – embora na actualidade agora o português esteja a sofrer também uma redução 

muito grande não é? / e portanto eu até lhe digo / ahm com o português da 
actualidade eu sinto-me um bocado desencantada de não haver pontes de não 
haver ahm as referências de que falava há bocado não é? 

I – estão-se a perder um pouco com a evolução 
CF3 – estão-se a perder um bocado e eu tenho a impressão que / que os telemóveis / 

os chats de computador / estão a influenciar um pouco esta liberdade / da língua 
portuguesa e esta evolução tão repentina tão 

<INT> I – acho que aí se calhar cabe-nos a nós enquanto professores de português 
chamar-lhes a atenção para o facto de que naquele contexto  

<INT> CF3 – naquele contexto será 
I – está correcto 
CF3 – será correcto mas que no contexto escrito  
I – é é 
CF3 – e é por isso que nós agora temos muitas dificuldades no português escrito 
I – pois 
CF3 – aqui estamo-nos a debater com muitas dificuldades porque eles trocam o TÁ 

por ESTÁ / e o TIVE do verbo ter por ESTIVE do verbo estar 
I – exacto 
CF3 – e isso a mim causa-me assim às vezes uns certos receios uns medos não é? 

não é tive é estive / porque é do verbo estar  
I – pois exacto 
CF3 – e o tá aqui não tem tu estás num contexto escrito não estás num contexto oral  
I – exacto 
CF3 – portanto no contexto escrito tens que escrever de uma forma mais completa e 

de uma forma mais formal / e não de uma forma tão oral 
I – é isso cabe-nos a nós chamar-lhes a atenção para isso 
CF3 – é é é  
I – e tentar fazê-los perceber / sim então o latim terá sido um a aprendizagem do latim 

terá sido fulcral para a sua formação quer enquanto professora de línguas quer 
enquanto comunicadora 

CF3 – sim e quer enquanto comunicadora intercultural sim 
I – há mais alguma experiência de que se recorde? 
CF3 – ahm / gostei imenso da acção de formação que fiz com a Mónica ahm gostei 

imenso embora no início pensasse assim o que é que o latim aqui vem fazer 
numa experiência interlinguística onde o inglês 

<INT> I – e acha que veio fazer alguma coisa? 
CF3 – para mim veio / depois quer dizer na hora pensei assim mas o que é que eu 

estou aqui a fazer e tal 
I – a CF3 sentiu-se perdida inicialmente eu recordo-me que quis desistir 
CF3 – era era 
I – mas depois 
CF3 – mas depois eu comecei a reflectir e disse assim então? / mas até tem uma 

componente muito grande porque realmente a maior parte das línguas europeias 
estão relacionadas com o latim não é? até o romeno  

I – sim sim sim 
CF3 – portanto ahm e a maior parte de todos os pensadores ocidentais vão beber à 

cultura greco-latina pronto / não digo só ao latim mas ao grego  
I – uhm uhm 
CF3 – mas também foi o latim que divulgou a cultura grega 
I – sim 
CF3 – assimilou-a / e divulgou-a 
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I – sim sim sim sem dúvida 
CF3 – não é? ahm e pronto e depois quando caí em mim e pensei disse assim não o 

latim é fundamental  
I – então não quer desenvolver um bocadinho essa ideia por que é que está a dizer 

que gostou da acção 
CF3 – olhe gostei muito da acção ahm naquele momento fez-me assim uma confusão 

estava a trabalhar com elementos de alemão elementos de inglês / e de francês / 
mas apercebi-me de como ahm como é que eu vou dizer / na altura em que fui 
estudante / estudei num colégio de freiras e nunca fui muito estimulada para o 
campo linguístico não sei porquê / a minha vocação estava nas letras quer dizer 
estava nas letras eu depois fui para letras mas mais na História 

I – sim 
CF3 – na História e no português  
I – sim 
CF3 – e depois foi para aí que eu enveredei também adorava ciências / adorava muito 

matemática física sobretudo física e biologia não sei porquê / mas era a área em 
que eu estava mais vocacionada a matemática eu também gostava mas tinha 
uma professora que era assim um bocado complicada era uma freira / tinha lá 
uma caninha batia-nos nas pernas quando a gente se enganava 

<RISOS> 
CF3 – e isso ahm criou gerou em mim um certo medo quer dizer uma certa timidez 

não é? de expor ahm os conhecimentos / mas também estava muito voltada 
para as ciências não sei porquê mas ahm / e depois  

I – de repente 
CF3 – de repente ahm vi-me na sala ali com o inglês com o alemão sobretudo não 

tanto o francês 
I – era mais o alemão e o inglês 
CF3 – e eu disse assim ora bem o inglês é a língua universal não é? portanto é a 

língua que se faz mais entender com todas as línguas quanto mais não seja pela 
sua própria não é? 

I – sim 
CF3 – a maioria dos povos tem o inglês como uma das línguas ahm 
I – que aprende 
CF3 – que aprende / que é obrigatório / e eu pensei mas o que é que eu estou aqui a 

fazer neste campo? eu nunca me vou entender por exemplo com o alemão / não 
sei alemão não sei inglês / quer dizer eu quando dei o grego a minha gramática 
de grego era em inglês e o nosso manual de grego também era tudo em inglês / 
era de Oxford  

I – exacto 
CF3 – eu no plano escrito fui obrigada a aprender o inglês porque o meu inglês só 

tenho até ao nono ano aquilo que era o quinto ano antigo que correspondia ao 
nono / eu fui obrigada a desenvolver a competência da escrita  

I – exacto 
CF3 – do inglês escrito 
I – da compreensão escrita 
CF3 – da compreensão escrita / mas na competência oral eu sou uma nulidade / para 

pronunciar nomes eu às vezes recorre ao ah como é que se lê isto vá diz-me cá 
como é que se lê isto qual é a forma mais correcta até porque tenho medo 

I – então ali terá sido uma mais-valia ter estado ahm pela primeira vez não sei / não 
sei se terá sido numa sala em que teve que trabalhar teve que trabalhar entre 
aspas  

CF3 – pois 
I – com colegas de outras línguas 
CF3 – de outras línguas  
I – nunca tinha tido essa experiência? 
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CF3 – nunca tinha tido essa experiência 
I – e acha que foi enriquecedor? 
CF3 – foi / foi enriquecedor sem dúvida nenhuma / sem dúvida nenhuma 
I – pois 
CF3 – ahm / pronto e há pontes e há os romanos também estiveram na Inglaterra e 

também há pontos de contacto na cultura 
I – mesmo na própria língua 
CF3 – na própria Germânia também não é? 
I – exacto 
CF3 – há pontos de contacto sem dúvida que há entre o latim e o alemão em certas 

palavras que ficaram e em certas palavras que ficaram no inglês e pronto / mas 
isso é uma ou outra  

I – é é uma ou outra não é tanto como nas românicas 
CF3 – não é tanto não é? como nas românicas / que é mais fácil  
I – não sei se quer acrescentar mais algum momento marcante para a sua formação? 
CF3 – olhe / na minha formação eu estou quase na recta final <RISOS> 
I – pois / está quase não é? 
CF3 – como é que eu vou dizer estou quase na recta final 
I – mas sempre com vontade de se continuar a formar 
CF3 – sim / sempre com vontade de continuar a formar-me pois evidentemente / 

porque tenho ainda me faltam cinco anos estou com sessenta vou fazer já 
sessenta e um em Fevereiro / ahm / só que agora também tenho uma vida mais 
complicada do que ahm não é só eu tenho muitas funções sou mãe sou pai sou 
educadora do meu filho 

I – pois eu sei 
CF3 – depois tenho que ser ahm 
I – desdobra-se não é? 
CF3 – desdobro-me  
I – já as mulheres normalmente se desdobram imenso então a CF3 ainda mais 
CF3 – pronto ainda mais / e agora tenho que ahm ainda vou fazer parte agora a partir 

deste ano ahm do corpo de direcção da escola onde está o meu filho  
I – uhm uhm 
CF3 – foi-me solicitado e eu não ahm 
I – não teve como recusar 
CF3 – não tive como recusar / até porque acho que em primeiro lugar está a educação 

do meu filho e está o bem-estar daquelas crianças que estão / a escola está a 
passar por muitas dificuldades monetárias 

I – uhm uhm 
CF3 – e portanto a colaboração dos pais tem que ser mais activa / até para eles 

pouparem um bocadinho mais o dinheiro para contratar técnicos mais especiais 
quer dizer técnicos especiais eles têm-nos têm psicólogos têm assistentes 
sociais / têm educadores próprios mas quer dizer há certas ahm na parte mais 
administrativa de secretariado e essas coisas todas eles estão a tentar poupar 
alguma coisa ahm e então socorrem-se dos pais pedem aos pais para 
colaborarem / a mim pediram-me para fazer parte da direcção aliás o senhor 
Acácio pediu-me para ser sua assessora secretária 

I – sim sim 
CF3 – e eu não lhe pude / não pude / eu disse assim ó senhor Acácio vem na altura 

pior / ahm porque agora nós estamos a ter muito mais trabalho nas escolas  
I – sim ainda agora a Fernanda estava-me a dizer que está desanimadíssima e diz que 

já não gosta do que faz  
CF3 – pronto quer dizer não é bem a Fernanda não se expressou bem não é bem não 

gostar do que faz porque quem tem vocação tem sempre vocação 
I – não gostar do que faz no sentido em que agora  
<INT> CF3 – pois é papelada muita burocracia 
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I – pois exacto era isso a que ela se estava a referir 
CF3 – e estar a avaliar colegas e ter que ahm 
I – e realmente o que ela gosta de fazer que é dar aulas e estar com os alunos 

praticamente não tem tempo para essas coisas  
CF3 – ora bem no fundo é isso também não é? quer dizer / e os outros os não titulares 

/ passam por outra situação é preocupar-se com a sua avaliação também em 
termos de grelhas disto daquilo daqueloutro e por vezes também não eu não me 
apercebi bem disso não é? porque eu não sou titular ahm 

I – por opção provavelmente? 
CF3 – não / por questão de como é que eu vou dizer? de faltas / porque depois que a 

minha mãe faleceu / a minha mãe faleceu em sessenta e nove / e a partir dessa 
altura o meu filho estava em Coimbra e esteve em Coimbra sempre até ahm dois 
mil e sete / dois mil e seis  

I – uhm uhm 
CF3 – portanto só no ano lectivo dois mil e seis dois mil e sete é que ela passou aqui 

para Avelãs / e eu fui obrigada desde digamos assim a mudá-lo porque a 
carrinha que o trazia era a carrinha da paralisia cerebral / e faltava muitas vezes 
/ era uma carrinha do Estado / e o Estado não tinha dinheiro já já não tinha 
verbas e eles não podiam comprar carrinhas novas e as carrinhas vinham de 
Coimbra até à Mourisca / e passavam pelos mais diversos pontos terra batida 
buracos isto e aquilo e o desgaste era tanto / que às vezes as carrinhas tinham 
que recolher uma semana à oficina para arranjar isto e aquilo e o miúdo ficava 
em casa outras vezes chegavam atrasados por questões também de nevoeiro 
de chuvas e vento no Inverno disto ou daquilo / e eu como tinha aulas algumas 
aulas às oito e meia perdia 

I – muitas vezes claro / e como o sistema de faltas também não sabe distinguir muito 
bem por que é que se falta 

CF3 – ora bem / por que é que se falta  
I – é tudo igual 
CF3 – foi tudo igual não é? pronto quer dizer 
I – pois 
CF3 – e depois também outro assunto / é que a partir do momento em que a minha 

mãe morreu / eu também não tive cargos porque tinha que ter disponibilidade 
para o Rodolfo 

I – claro 
CF3 – porque ele apesar de ser independente / mas ele requer muita atenção / para o 

ter bem ahm para o ter / ele tem que sentir a minha presença em casa / ele é 
independente / mas tem que sentir a presença da mãe 

I – pois 
CF3 – não sei se está a entender? 
I – sim estou a perceber 
CF3 – porque se ele não sentir a presença da mãe ele só me causa distúrbios em 

casa 
<RISOS> 
CF3 – quantas vezes eu vou daqui e ele mexe-me ahm em carteiras mexe-me nisto 

mexe-me naquilo eu já o proibi agora tenho sempre a chave o escritório tem que 
estar fechado à chave e eu tenho de andar sempre com a chave / pronto o que é 
triste para mim porque eu queria confiar nele mas 

I – ele faz isso mesmo para chamar a atenção 
CF3 – por curiosidade e para chamar a atenção 
I – pois  
CF3 – é como quem diz / eu cheguei a casa e eu quero-te em casa / isto é assim um 

bocado complicado / mas de resto temos uma relação afectiva óptima / 
espectacular 



Anexo 5.4 - Transcrição da entrevista efetuada a CF3 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas -     Mónica Bastos 

 

I – sim sim sim isso percebe-se perfeitamente pela maneira como fala dele / ahm não 
sei se quer acrescentar mais alguma coisa ou se avançamos para a segunda 
parte 

CF3 – ahm 
I – falou da importância do latim falou também da mais-valia da acção de formação 

principalmente a experiência ter trabalhado com professoras de outras línguas 
<SIM> CF3 – sim foi uma acção sim sim sim / ah também já trabalhei com alunos de 

língua estrangeira  
I – sim cá na escola? 
CF3 – cá na escola / também já dei portanto não nos termos da actualidade como está 

agora a ser exigido com um programa próprio 
I – uhm uhm 
CF3 – com ahm como é que eu vou dizer? como o Zé Carreira está agora a fazer em 

que ele próprio é que faz o programa e que está a dar mas isso são as normas 
que vieram agora do Ministério 

I – sim 
CF3 – na altura / eu dava aulas de PLNM portanto a alunos ahm / pronto e de certa 

forma eram mais apoio 
I – sim 
CF3 – do que propriamente aula 
I – de uma turma 
CF3 – de uma turma de um programa que eu tinha que criar e que tinha que os 

adaptar / e foi uma experiência também foi uma mais-valia muito grande porque 
eu tive ucranianos / ahm passaram-me alunos pela mão belíssimos alunos / que 
eu não sei não entendo como é que eles compreendiam tão rápido o português / 
e davam lições aos nossos próprios alunos ahm 

I – sim eu própria tive uma quando estive cá a estagiar / era a Maria 
CF3 – a Maria / ahm como é que eles aprendiam tão rapidamente o português / eu tive 

a Aldina que é uma aluna ahm espectacular e a Olga também entrou já no curso 
superior não sei que curso é que ela seguiu mas a Aldina está em medicina // e 
ela tinha uma média provavelmente de dezasseis ou dezassete que não lhe 
dava para entrar mas a exigência dela a força de vontade o trabalho levou-a a 
inscrever-se num instituto / a partir do sexto ano em espanhol 

I – uhm uhm 
CF3 – do sexto não do décimo / do décimo ano em espanhol / ela já previa que não 

conseguia chegar 
I – chegar à universidade portuguesa 
CF3 – à universidade portuguesa ela ainda chegou a entrar na universidade 

portuguesa ainda chegou a entrar na área da saúde / em fisioterapia ou algo 
assim do género que não era aquilo que ela pretendia / não é? dentro da área da 
saúde e então ela matriculou-se numa universidade espanhola penso eu que é 
em Salamanca não sei 

I – provavelmente 
CF3 – e foi para lá estudar teve entrada com as médias que tinha / e os pais foram 

para lá com ela e portanto acho que os imigrantes têm uma capacidade de se 
adaptar com facilidade  

I – é verdade 
CF3 – e vivem em função dela porque ela é filha única e então eles deixaram aqui os 

seus empregos e foram para Espanha alugaram uma casa e transformaram-na 
em residencial  

I – muito bem isso é que é espírito empreendedor 
CF3 – espírito empreendedor e assim custeiam os estudos da filha e têm uma maneira 

de+ 
I – pois 
CF3 – de sobreviver 
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I – claro muito bem / então essa sua experiência com os alunos 
CF3 – essa experiência com os alunos é espectacular também tive experiência com 

venezuelanos foi muito mais fácil 
I – pois 
CF3 – porque ahm não havia tanto o entrave ahm mas mesmo todas as experiências 

que eu tive com os alunos de Leste foram óptimas / óptimas óptimas ahm porque 
/ eles têm uma disciplina de estudo diferente da nossa 

I – sim / se calhar ainda são resquícios do comunismo 
CF3 – do comunismo talvez eles têm uma disciplina de estudo extraordinária / e fazem 

o estudo comparado muito melhor do que nós portugueses 
I – pois 
CF3 – e foi isso que eu vi / eles andam sempre com dicionários no bolso / e fazem 

portanto com o russo que é a referência deles / ahm é o russo  
I – sim 
CF3 – porque eles lá acho que aprendem língua russa ahm tanto na Ucrânia como no 

Cazaquistão 
I – sim além da sua língua também aprendem o russo 
CF3 – além da sua língua é / e então eles / com o russo e com o português  
I – fazem a comparação 
CF3 – fazem a comparação / e depois 
I – eles são auto-didactas quase no fundo não é? 
CF3 – são auto-didactas / e depois a gramática / eles sabem-na melhor do que os 

nossos / por incrível que pareça / eu ficava boquiaberta com as questões que 
eles me punham / por que é que se diz ó professora / um aluno do Cazaquistão / 
diz Pepe / ó professora / eu quero que a professora me explique é por que é que 
eu digo vou ao Porto e vou a Lisboa / por que é que eu digo / vou a Aveiro ou 
estou em Aveiro estou em Coimbra e estou no Porto? 

I – essa é uma pergunta que me faço tantas vezes 
CF3 – ou estou nos Açores 
I – mesmo os portugueses 
CF3 – eu andei andei andei andei andei / e disse assim olha / Porto / é um ahm para 

além de nome próprio também é nome comum e é masculino  
I – pois 
CF3 – portanto faz a contracção da preposição com o artigo porque foi a partir de 

porto / porto de mar / que se criou a cidade do Porto  
I – daí ter o determinante 
CF3 – daí ter o determinante / ahm já em Lisboa / a cidade deriva de um nome grego 

ou latino não sei ahm e depois 
I – ou seja não a Lisboa nem o Lisboa 
CF3 – nem é o Lisboa não é? é em não tem determinante não é? já foi criado nome 

próprio 
I – exactamente 
CF3 – como por exemplo nos Açores  
I – é uma ave 
CF3 – porque havia ali muitos é uma ave e havia ali muitos açores e o açor é uma ave 

que se diz no masculino não é?  
I – uhm uhm 
CF3 – e portanto eu raciocinei assim / e é provável que seja a contracção com o nome 

que era comum a ave não é? o açor e tal / ahm depois ahm  
I – é engraçado 
CF3 – na Madeira também madeira é uma matéria que havia lá muito 
I – no Funchal 
CF3 – funcho vem de funcho  
I – exacto 
CF3 – que existia ali 
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I – mas lá está / nós conseguimos fazer esse raciocínio porque sabemos a origem das 
palavras  

CF3 – das palavras 
I – mas quem não sabe como eles 
CF3 – quem não sabe como eles é mais dificultoso não é? 
I – muito mais 
CF3 – e ele disse assim ai muito obrigado agora já estou a entender / e eu disse assim 

ó filho / olha que isso é um raciocínio meu ahm não há gramática nenhuma que 
me ou pelo menos ainda não consultei gramática nenhuma que me permitisse 
dizer isto mas penso que será assim terá a sua lógica / ahm 

I – pois 
CF3 – não é? 
I – pois / terá a sua lógica 
CF3 – pronto  
I – bom ahm realmente 
<INT> CF3 – mas gostei muito de estar com eles agora digo-lhe nunca consegui 

aprender nada de ucraniano nem do Cazaquistão 
I – pois / se calhar a nível da língua não terá aprendido mas provavelmente terá 

aprendido a outros níveis 
CF3 – sim muito da cultura deles 
I – exacto 
CF3 – muito da cultura falávamos dialogávamos muito aprendia muito da cultura 

gostava gosto muito de me relacionar com eles / por exemplo agora de momento 
tenho dois alunos ahm venezuelanos integrados numa turma que são dois 
óptimos alunos / espectaculares / são alunos do ano passado do professor 
Carreira  

I – sim 
CF3 – e este ano passaram e portanto foram integrados numa turma de décimo ano 
I – numa turma normal 
CF3 – dita normal de décimo ano e já vi pelo teste que eles têm a gramática / toda 

correcta e mesmo a interpretação muito boa / muito 
I – pois 
CF3 – só têm mais dificuldade é na escolha do vocabulário isto é / para eles ainda 

pode e aliás os outros alunos sentiam sempre essa dificuldade / é que o 
português // é muito difícil pela polissemia / pela pelo quer dizer as palavras só 
têm o seu verdadeiro significado em contexto  

I – sim sim sim 
CF3 – não é? é o contexto que lhes dá o significado o verdadeiro significado e eles aí 

ainda têm um bocadinho de dificuldade porque ainda não entraram na semântica 
toda do português  

I – é uma questão de tempo 
CF3 – é eu dizia-lhes olhem filhos a única maneira de vocês arranjarem a estratégia é 

falar muito com os vossos colegas nos intervalos e conviver muito com eles  
I – pois 
CF3 – porque assim vocês aprendem ahm os diversos contextos das palavras ahm 

pronto 
I – sim sim sem dúvida também acho 
CF3 – mas para mim foi também foi uma mais-valia o facto de conviver com eles e de 

os ter como alunos 
I – sim acredito / porque é realmente uma experiência sempre muito enriquecedora  
CF3 – é é é 
I – bom / não sei se podemos avançar ou se quer acrescentar mais alguma coisa? que 

pensar mais um bocadinho? / sei lá ahm é os momentos marcantes não é? é 
óbvio que muitas mais coisas haveria a dizer mas 

CF3 – sim 
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I – se são estes os que falou é por algum motivo 
CF3 – é / por exemplo como estudante / ahm as no colégio onde eu estava nunca 

foram muito estimuladas até porque nunca tive professores assim muito / 
pedagogicamente digamos ahm preparados 

I – uhm uhm 
CF3 – para a linguística / porque eram professores internos eram freiras eram  
I – pois 
CF3 – portanto tinham um conhecimento da língua mas não sabiam transmitir esse 

conhecimento pedagógico / como aluna não / como estudante como eu disse fui 
obrigada <RISOS> ahm no inglês mas na parte da estrutura escrita  

I – sim 
CF3 – como digo porque o grego foi todo dado à base do inglês tive que aprender / 

ahm como formanda / ahm quando fiz o meu estágio ahm portanto ahm tive uma 
boa experiência de estágio fiz estágio no liceu D. Duarte em Coimbra uma 
escola muito aberta ahm uma escola aberta a novas mentalidades a todas as 
inovações de esquerda a todas digamos políticas de educação ahm / portanto 
com um grau de abertura muito grande e foi realmente uma grande escola para 
mim eu aprendi muito lá  

I – uhm uhm 
CF3 – com óptimos colegas / óptimos profissionais que estavam lá à frente do ensino 

ahm portanto que foram os meus delegados digamos assim à profissionalização 
/ que foi dois anos de estágio  

I – uhm uhm 
CF3 – e depois também os orientadores pedagógicos também eram pessoas ahm 

bastante / bastante cultas bastante exigentes bastante obrigavam-nos realmente 
a ter um conhecimento ahm pronto das Ciências da Educação e éramos 
obrigados a ler muitos livros da filosofia da educação da época  

I – ou seja não valorizavam apenas o saber científico da área 
CF3 – não não mas também o saber-fazer o saber pedagógico e isso aí era muito 

importante isso era muito valorizado 
I – uhm uhm 
CF3 – e portanto gostei e é uma escola muito activa / todas as semanas nós tínhamos 

ahm eram muitos grupos de estágio / eu acho que éramos uns sete ou oito 
grupos de estágio nessa altura / quer dizer quase todas as áreas tinham um 
grupo de estágio desde a educação física ao português à matemática à biologia 
à história portanto era uma diversidade ahm muito grande e portanto todas as 
semanas nós tínhamos ahm ah e nós portanto quer dizer e o português estava 
sempre no apoio / o português e o latim entravam-se sempre como apoio ou com 
história ou com filosofia ou com ahm 

I – faziam uma transdisciplinaridade  
CF3 – fazíamos transdisciplinaridade até mesmo com as ciências  
I – sim 
CF3 – nós fazíamos transdisciplinaridade e eu lembro-me que até fiz um conto sobre a 

água ahm precisamente com as ciências / ahm pronto foi muito giro foi no oitavo 
ano ahm a partir de uma asinha fizemos um conto / uma asinha que caiu sobre a 
água pronto e a partir daí entrámos num conto e fizemos um conto onde se 
explorou as barragens ahm 

I – uhm uhm 
CF3 – onde se explorou o toda a parte recreativa e não só também hidráulica e de 

tudo isso ahm toda essa parte da hidroenergia e etc.  
I – ok / se calhar então avançávamos para não nos estamos a estender muito mais de 

certeza que muita mais coisa haveria para dizer mas se nós nos pusermos a 
pensar / ahm mas se calhar convém que avancemos porque se não / o tempo 
passa e já lá vai meia-hora / bom vamos então para a segunda parte da 
entrevista  
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CF3 – sim sim 
I – como eu lhe disse o objectivo é ahm / fazermos alguns comentários a estas 

palavras que a CF3 escreveu na altura no seu Perfil Intercultural  
CF3 – ah está aqui  
I – escreveu muito 
CF3 – a minha definição de comunicação intercultural 
I – na altura disse que era uma comunicação extremamente enriquecedora  
CF3 - <lê> que bom que seria entender as línguas dos outros povos e falá-las 

certamente é um dos maiores factores de união que pode resolver conflitos e 
gerar amizade <acaba a leitura> não há dúvida nenhuma  

I – concorda? 
CF3 – concordo plenamente com isto / eu acho que 
<SIM> I – passado estes dois anos mudaria alguma coisa? 
CF3 – sim sim não há dúvida nenhuma / eu acho e continuo a achar que uma pessoa 

que sabe falar línguas fluentemente tem uma maior capacidade de se adaptar 
ahm de compreender os outros e de não surgirem aqueles quiprocós que às 
vezes podem surgir numa comunicação não é? 

I – sim sim / estão mais atentos se calhar 
CF3 – estão mais atentos / e pode gerar mais amizade porque pode gerar ahm porque 

o outro saber que nós o entendemos pode gerar mais afectividade não é? mais 
mais proximidade não é? 

I – sim 
CF3 – e isso acho que é muito importante / neste campo 
I – sim / depois na segunda pergunta ahm ter competência de comunicação 

intercultural é ser um óptimo comunicador  
CF3 - <lê> e um grande embaixador da língua e cultura do seu país de origem no 

mundo  
I – exacto aqui quando fala ser um óptimo comunicador eu gostava que me 

explicitasse melhor o que é que entende por um óptimo comunicador  
CF3 – um óptimo comunicador para mim portanto é uma pessoa que se sabe exprimir 

bem / é uma pessoa que é desinibida / que ahm coisa que eu por vezes não sou 
eu sou muito tímida 

<RISOS> 
CF3 – pronto não tenho aquela ahm eu quando estou por exemplo agora com a como 

é que eu vou dizer? com a Mónica 
I – sim 
CF3 – até me sinto à vontade pronto 
I – sim sim 
CF3 – mas ahm se eu tivesse que pisar um palco eu sentia-me inibida / porque isso é 

mesmo próprio da minha natureza / ahm eu não gosto muito assim de multidão e 
de me expor / gosto de uma vida mais recatada mais mais não sei se isto 
também foi fruto da educação que eu tive e se também depois a vida me fez 
mais voltar para mim mesma e para o meu filho porque / devido à 
responsabilidade que tinha / estava mais ocupada portanto não frequentava 
tanto a sociedade não é? 

I – uhm uhm 
CF3 – e portanto aqui eu tenho uma grande dificuldade em me expor  
I – sim 
CF3 – essa é a minha maior dificuldade é expor-me ainda hoje me sinto muito 

insegura em me expor há qualquer coisa dentro de mim que eu não sei explicar 
é superior  

I – uhm uhm 
CF3 – mas penso que um óptimo comunicador é aquele que é capaz de se expor / é 

aquele que tem segurança na sua exposição / que tem / como é que eu vou 
dizer? e que / e que CATIVA / o público que tem na sua frente  
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I – sim 
CF3 – que sabe cativar o público / que sabe ter ao mesmo tempo não é só comunicar 

por comunicar mas é ao mesmo tempo na comunicação fazer um ou outro ponto 
para dialogar com o seu público para formar uma ahm 

I – uma interacção 
CF3 – a interacção com o seu público 
I – uhm uhm 
CF3 – acho que isto é muito importante ahm um bom comunicador ahm por vezes 

ahm também não é só aquele que fala mas é também aquele que sabe ouvir / e 
que sabe / e que sabe como é que eu vou dizer? / compreender o outro  

I – sim 
CF3 – isso também é muito importante 
I – depois também diz que ter competência de comunicação intercultural é um grande 

embaixador da língua e da cultura do seu país de origem no mundo  
CF3 – sim 
I – e por que é que diz isto?  
CF3 – porque // um bom comunicador é sempre um bom embaixador do seu país / 

penso eu / porque a nossa língua é o património / é um dos melhores 
patrimónios que nós temos / não é? é um legado patrimonial dos  melhores que 
temos e a nossa cultura também / não devemos esquecer que somos os quinto 
ou sexto falantes do mundo  

I – com maior número de falantes 
CF3 – somos o quinto ou sexto país não é? com maior número de falantes ou língua / 

com maior número de falantes 
I – exacto 
CF3 – e portanto penso que esta é uma mais-valia uma riqueza incrível que nós temos 

/ e portanto ser embaixador é o representante digamos o representante lá fora 
no exterior / é quase como o nosso Primeiro ou o nosso Presidente da República 
ou não é? 

I – uhm uhm / é como se em cada contacto intercultural nós fôssemos o Presidente da 
República por exemplo 

CF3 – ora justamente não é? representássemos aquilo que de melhor há em Portugal 
que é a nossa cultura e a nossa língua / é ahm o nosso a nossa maneira de ser 
de estar de pensar  

I – exacto 
CF3 – nós sempre fomos um país pacífico / sempre fomos um país dado a paz / 

embora em tempos também fôssemos colonizadores e também enfim também 
não agíssemos da forma mais correcta não é? mas Portugal sempre foi pacifista 
Portugal nunca ahm 

I – exacto / e isto aqui ahm tanto se aplica ahm penso eu porque nós estávamos a 
tentar definir o que é ter competência de comunicação intercultural no caso do 
português como noutro caso qualquer 

CF3 – de qualquer outro país logicamente  
I – temos que ter orgulho na nossa língua 
CF3 – sim sim temos que ter orgulho na nossa língua e na nossa cultura / eu tenho 

muito eu tenho muito orgulho na minha língua e na minha cultura 
I – ok 
CF3 – e devo dizer que já vivi no Brasil e chocava-me imenso quando a TAP chegava 

ao Brasil e os brasileiros diziam lá vêm os tamancos aéreos portugueses  
<RISOS> 
CF3 – e por que é que eles se referiam aos tamancos aéreos portugueses? que a mim 

me ofendia chocava-me profundamente / porque por vezes / isto é verdade / os 
transmontanos portanto havia pessoa de Trás-os-Montes ou do interior das 
Beiras / que chegavam ao Brasil com o garrafãozinho de vinho ainda se via o 
garrafão na mão e aquelas cestinhas 
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I – e com o belo do tamanco  
CF3 – aquelas cestinhas de ahm 
I – de vime 
CF3 – de vime ou de palha 
I – sim 
CF3 – não é? na mão / ahm e também o tamanco  
I – pois 
CF3 – o tamanco polidinho envernizadinho mas o tamanco / e // um dia estava com o 

meu marido e estava à espera dos meus sogros / estava um casal e tal ah lá 
vêm os tamancos aéreos portugueses e tal assim em tom de deboche  

I – pois 
CF3 – de desprezo / eu não me contive / e perguntei o senhor já foi a Portugal? / e ele 

disse não então vá na primeira ocasião / e vê que nos portugueses há uma 
grande diversidade / normalmente um emigrante é a classe que precisa de 
emigrar para melhorar a sua condição de vida / e são genuínos são puros / vêm 
para aqui ahm conforme se vestem e se calçam lá / mas não são os 
representantes só eles do povo português / portanto é bom que lá vá e é bom 
que conheça Portugal de norte a sul para formar a sua conjectura porque eu se 
for ao interior ou se for aí aos bairros de lata / vejo cenas muito mais caricatas do 
que as vejo lá em Portugal porque em Portugal trabalha-se / a pessoa é honrada 
preza o seu nome / nessa altura já o meu filho tem trinta e cinco anos ahm e 
portanto nessa altura ainda não tínhamos os problemas que temos hoje ahm 
multi-raciais e portanto não havia tanta criminalidade não é? ou se havia estava 
mais encoberta não é?   

I – e se calhar também não havia tanta diversidade éramos mais homogéneos 
CF3 – e havia mais valores / era um povo mais homogéneo a esse nível e ahm 

portanto quer dizer o senhor olhou para mim e disse-me assim desculpe-me / 
realmente isto é um dito já vejo que a senhora é portuguesa isto é um dito ahm 
que nós brasileiros muitas vezes não pensamos pronto é passa como anedota e 
às vezes nem é bem dito como ahm 

I – uma crítica 
CF3 – como uma crítica é mais o que se diz o que se diz ahm e eles pronto e depois 

até ficámos bem claro não sou uma pessoa de coisa e depois até nos acabámos 
por rir etc. o meu marido depois até ficou chateado comigo mas para que é que 
tu ahm mas foi mais forte do que eu  

I – pois 
CF3 – primeiro está o meu povo está a minha cultura está tudo e portanto eu não 

admito que façam pouco nem sequer de um transmontano que eu nem sequer 
conhecia ou da Beira Interior  

I – que nem sequer se identificava com ele  
CF3 – nem sequer me identificava com ele porque estava vestida de outra maneira e 

estava pronto / mas / mas doeu-me 
I – claro 
CF3 – doeu-me doeu-me como portuguesa 
I – depois continua a dizer que <lê> é ser possuidor de uma riqueza incomensurável 

que nada nem ninguém pode subtrair por ser um grande granjeador de 
conhecimentos e de poder fazer pesquisas com segurança em fontes de origem 
ou seja as mais fidedignas <acaba de ler> / a primeira parte eu percebi bem o 
que é que quis dizer não é?  

CF3 – uhm uhm 
I – tem a ver com isso que acabou de dizer também com o legado linguístico e cultural 
CF3 – certo / sim sim 
I – depois quando fala de fazer pesquisas com segurança em fontes de origem é que 

eu não percebi / não percebi muito bem onde é que queria chegar  
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CF3 – olhe / eu vou-lhe dizer // quando eu queria fazer ahm pesquisas sobre latim ou 
sobre o grego eu ia às fontes  

I – exacto / pesquisava nos livros latinos e gregos 
CF3 – e ia mesmo às fontes 
I – ou seja não ia aceder a uma tradução 
<INT> CF3 – não ia à internet buscar as traduções brasileiras ou espanholas ou isto 

ou aquilo  
I – lá está 
CF3 – não sei se me está a entender 
I – estou a entender porque cada tradução tem sempre uma interpretação de quem faz 

a tradução não é?  
CF3 – de quem faz a tradução 
I – e a CF3 queria ir à fonte 
CF3 – portanto eu queria ir à fonte e fazer a minha tradução 
I – sim 
CF3 – e consultar quando tinha dificuldades os meus professores / ahm para me 

situarem e para me nortearem e portanto acho que essa era uma mais-valia ahm 
da cultura quando eu falo em cultura do povo greco-latino portanto do ocidente / 
eu ia às fontes 

I – o ir às fontes 
CF3 – é 
I – exacto e uma pessoa com esta competência tem uma maior facilidade de ir às 

fontes 
CF3 – tem mais facilidade de ir a fontes fidedignas porque acho que não há nada 

como os livros escritos pelos próprios autores não é? para nós lá chegarmos 
I – sim sim / percebi / eu desconfiava que era isso mas queria ter a certeza 
CF3 – ter a certeza 
I – e pronto depois fala <lê> para além de tudo nem se fala da grande partilha de 

saberes culturas e amizades <pára de ler> isto foi o que escreveu no dia treze 
de Outubro de dois mil e seis sensivelmente há dois anos 

CF3 – há dois anos  
I – neste momento será que / acrescentaria alguma coisa? retiraria alguma coisa a 

isto? ou ficaria igual? 
CF3 – olhe / não / não retiraria nada pronto eu acho que por acaso agora como não 

estou a dar latim nem estou com o grego mas tenho lá os meus livrinhos / tenho 
lá o meu Ovídio tenho lá o meu Virgílio a Eneida integral / ahm as Metamorfoses 
de Ovídio / os meus tesouros que quando tenho um bocadinho assim de *relax* 
lá vou ler ainda vou beber um bocadinho para não esquecer / que como sabe o 
latim é uma língua que / ahm que se esquece com facilidade não é? 

I – porque não está presente 
CF3 – porque não está presente não é falada / mas dá-me um grande poder de 

raciocínio  
I – ok 
CF3 – é isso que me  
I – depois temos aqui uma parte em que fala <lê> registo das minhas viagens a países 

estrangeiros <pára de ler> era para referir as mais relevantes no que diz respeito 
aos contactos interculturais e tentar perceber o que é que teria ganho com essas 
viagens e a CF3 fala de viagens que fez de uma viagem que fez a Marrocos / 
com o seu filho 

CF3 – sim sim 
I – onde conheceu um grande amigo que é o Sou Lá Lá  
CF3 – o Sou Lá Lá que era ahm ele é de História ele é licenciado em História e 

portanto ahm ele foi uma pessoa espectacular que eu lá encontrei portanto um 
grande amigo / e depois cativou-me a maneira como ele tratava o meu filho o 
meu filho era tratado ali nas palmas  
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I – exacto você fala que desde o início que sempre houve sentiu uma grande empatia 
entre ele e o seu filho  

CF3 – uma empatia muito forte que eu não sei explicar / e talvez pelo tacto pela 
maneira como ele ahm humana como ele lidava com o Rodolfo / ahm e este Sou 
Lá Lá quer dizer ahm tenho pena de ahm mas qualquer dia então se eu sei que 
ele está a fazer o doutoramento em Coimbra  

I – pois aqui fala que ele viria brevemente para Coimbra com a esposa para fazer o 
doutoramento 

CF3 – sim / o seu doutoramento era era 
I – pois pode ser que ele venha e que vocês se reencontrem 
CF3 – é é 
I – ahm fala diz também a dada altura que ganhou muito com esta viagem porque 

exercitou a língua e portanto diz que adorou 
CF3 – foi / adorei nesse sentido / ahm eu pensei bem Marrocos já está com uma 

cultura muito mais aberta do que os povos árabes  
I – sim sim sim já está mais ocidentalizada 
CF3 – está mais ocidentalizada 
I – Marrocos Tunísia 
CF3 – já estão mais ocidentalizados / ahm gostei de ver aquilo que seria o meu povo 

na Idade Média / não sei se me está a entender 
I – sim estou 
CF3 – gostei de compreender aquilo que seria Portugal numa Idade Média // e os 

vestígios que os árabes deixaram / em Portugal e que se reflectiam ainda na 
Idade Média provavelmente era uma idade muito próxima deles não é? 

I – sim 
CF3 – ahm da aliás eles durante a Idade Média estiveram cá / mil cento e quarenta e 

três foi quando D. Afonso Henriques conseguiu definitivamente a independência 
de Castela e começou a expulsão / portanto isto fez-me compreender por 
exemplo a cidade de Fés / foi uma cidade que me encantou por esse aspecto / 
as ruas estreitinhas ninguém cabia nas ruas quer dizer vinha o burrito ahm quer 
dizer não havia possibilidade de andar uma carroça por exemplo / o material de 
transporte era um burro com a taleiga / de um lado e do outro / a transportar e a 
andar / depois ahm / dizem que a Idade Média que era um povo introvertido ahm 
virado para si mas não eles estavam ali sentados nas portas a fazer os seus 
trabalhos nas portinhas nas soleiras das portas / a fiar a fazer aqueles cordões 
aqueles não sei de seda e tal / e eu ficava encantada a olhar a minúcia a 
destreza ahm como eles trabalhavam  

I – então no fundo se calhar aquilo que mais a cativou nessa cultura foi ahm 
CF3 – a manufactura  
I – a manufactura o artesanato 
CF3 – é o artesanato / é o que me refiro é  
I – e talvez também a  
<INT> CF3 – e a humildade deles também a humildade do povo / extremamente 

cortês / extremamente humilde e educado nunca vi ali ahm pode poderá haver 
não se me está a entender?  

I – sim mas da sua experiência 
CF3 – não digo que não / pela minha experiência ahm e corri muitas cidades 
I – sim fala que esteve em Marrakech Fés Agadir Casablanca que fez uma espécie de 

percurso 
CF3 – de percurso fomos pela beira-mar de Agadir subimos pela beira-mar até 

Casablanca e até / Rabat 
I – sim 
CF3 – e depois de Rabat é que partimos para o interior ahm Meknès Fés e depois 

viemos para Marrakech e depois de Marrakech é que viemos outra vez para 
Agadir / e depois em Agadir estive lá uma semana ahm na praia  
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I – mas foi então mesmo essa humildade do povo 
CF3 – essa humildade essa cortesia / embora também ache que eles que ainda são 

um povo subdesenvolvido em termos de higiene e em termos de ahm noutros 
aspectos não é? mas / mas são agradáveis gostam de ahm de cativar ahm e 
sobretudo com os portugueses eles adoram os portugueses / eles adoram os 
portugueses / adoram mais os portugueses do que os franceses  

I – os franceses foram os colonos não é? 
CF3 – pois / mas eles adoram mais os portugueses mas nós também lá estivemos / e 

tivemos lutas violentas com eles no norte de África  
I – sim sim sim é verdade 
CF3 – não é? 
I – uhm uhm 
CF3 – e temos lá alguns algum por exemplo temos lá algumas ahm algumas obras 

que ainda subsistem nossas / mas eles adoram os portugueses / eles têm um 
óptimo relacionamento com o povo português  

I – fala também de várias viagens que fez ao Brasil  
CF3 – sim 
I – e a que mais gostou diz que foi à Foz do Iguaçu  
CF3 – nas cataratas 
I – nas cataratas  
CF3 – na Argentina  
I – pronto e que daí foi visitou a Argentina e o Uruguai / e que aí teve a oportunidade 

de falar portunhol  
CF3 – é 
I - <lê> entendi-os perfeitamente e fiz-me entender <pára de ler> / então aqui se calhar 

a experiência ahm o que retira desta viagem / para os seus contactos 
interculturais / tem mais a ver com a parte dá mais ênfase à parte linguística 

CF3 – sim dou é dou mais ênfase à parte linguística entendi perfeitamente os 
argentinos os argentinos entendiam-me perfeitamente quer dizer  

I – mas curiosamente quando esteve em Espanha teve problemas de compreensão 
CF3 – pois tive / sabe porquê? / porque os espanhóis ahm ou por outra / quando eu fui 

quando ahm eu achava / acho / por incrível que pareça / parece-me que agora 
os espanhóis estão a entender mais os portugueses / naquela altura os 
espanhóis ahm / ainda tinham algum ressentimento relativamente aos 
portugueses <RISOS> 

I – por causa do D. Afonso Henriques que se lembrou  
CF3 – provavelmente 
<RISOS> 
CF3 – pessoas talvez menos cultas / ahm menos abertas que ainda estivessem 

presas à História que eles aprendiam e como nós aprendíamos a História de 
Portugal  

I – exacto / em que eles eram os maus e para eles era o contrário 
CF3 – ora bem não é? e portanto e provavelmente a História nas escolas primárias 

seria / feita assim eu lembro-me que uma vez entrei num supermercado / e que / 
ao contactar com a caixa / ela me ofendeu bastante / que os portugueses eram 
*perros* / cães 

I – sim cães / uhm uhm 
CF3 – e eu / se não fosse por uma questão de educação retirava todos os produtos da 

caixa e ia repô-los 
I – pois 
CF3 – não sei se me está a entender? 
I – estou a entender 
CF3 – porque eu estava ali estava ahm portanto estava a beneficiar aquele 

supermercado a caixa não tinha o direito de me mal tratar sem me conhecer de 
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lado nenhum e sem eu ser minimamente ahm como é que eu vou dizer? / ahm 
mal-educada com ela não é? 

I – uhm uhm 
CF3 – ahm não sei como é que se começou a conversa agora já não sei já não sei 
I – já não sabe como é que chegou a esse ponto 
CF3 – mas chegou a esse ponto / ela chamou-nos portugueses *perros*  
I – pois pois / pronto 
CF3 – nem sei onde é que isso está 
I – não por acaso não fala nessa experiência  
CF3 – ai não falo nisso  
I – fala na experiência no El Corte Inglés também quando foi comprar um pulôver 
CF3 – fui comprar um pulôver sim sim 
I – que eles chamam outra coisa acho que é *camiseta* ou qualquer coisa assim 
CF3 – é qualquer coisa e também não fizeram esforço nenhum aí é / o espanhol não 

faz quer dizer na altura não fez esforço nenhum para entender o português / 
enquanto nós aqui em Portugal fazemos todo o esforço para entender quem 
quer que seja 

I – é verdade ahm pronto / e o que é estranho porque de facto / é mesmo o que me 
está a dizer é o empenho ahm o esforço por tentar compreender porque no 
fundo uma pessoa da Argentina ou do Uruguai que fala a mesma língua  

CF3 – do que eles 
I – e consegue compreender 
CF3 – porque são povos mais humildes  
I – pois 
CF3 – são povos que vivem mais na dificuldade / são povos que vivem  muito do 

turismo 
I – pois 
CF3 – naquelas zonas / e portanto são povos que sabem cativar o turista / sabem 

portanto têm uma outra ahm doçura / talvez pela vida difícil que vivem / e o 
espanhol deu-me a sensação de ser um povo mais orgulhoso mais dominador 
ahm rico que não precisa de Portugal quer dizer 

I – pois  
CF3 – não sei se foi isso se não foi mas fiquei realmente muito  
I – poderá ser uma explicação de facto / ahm para essa diferença tão acentuada / 

depois aqui quando fala dos seus contactos com as outras culturas / refere 
exactamente a viagem a Marrocos ahm a viagem ao sul da Argentina e às 
cataratas no Brasil / e como experiência mal conseguida ahm aquela de 
Espanha no El Corte Inglés  

CF3 – sim sim sim 
I – já acrescentou outra que foi essa da caixa em Espanha 
CF3 – realmente eu vou-lhe dizer eu / poderia conhecer muito melhor Espanha e não 

conheço porque houve experiências que me marcaram muito pronto ahm eu fui à 
Expo 98  

I – sim 
CF3 – não / noventa e quatro acho que 
I – sim que foi em ahm 
CF3 – ahm Sevilha 
I – Sevilha  
CF3 – foi em Sevilha não sei que Expo foi em noventa e quatro ou em noventa e seis / 

não foi em noventa e quatro porque noventa e oito foi aqui em Portugal 
I – sim / foi noventa e oito foi em Lisboa 
CF3 – pronto foi em noventa e quatro é de quatro em quatro anos não é? portanto foi 

em noventa e quatro / foi em Sevilha / e // e portanto ahm não sei explicar / acho 
que o nosso povo irmão ali fez bem ali era gente já com outra preparação ahm já 
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mas também notava sempre um certo / um certo como é que eu vou dizer?  / um 
certo snobismo sei lá um certo ahm / uma certa superioridade 

I – complexo de superioridade 
CF3 – é exacto / uma certa superioridade relativamente a nós portugueses / eu via que 

eles se desdobravam mais em atenções com os ingleses com sobretudo com os 
ingleses / ahm eles desdobravam-se em muitas atenções com os ingleses não 
sei se por influência da família real ahm e dos contactos  

I – e também por questões económicas não? 
CF3 – ou por questões económicas não sei sei que eles ahm pronto  
I – eram mais corteses com os ingleses 
CF3 – eram mais corteses não sei eu em Espanha nunca tive ahm muito boas ahm 
I – experiências 
CF3 – experiências e olhe que o ditado português / de Espanha nem bom vento nem 

bom casamento <RISOS> agora não sei / não é? / pronto mas realmente fui 
infeliz porque há pessoas que vão a Espanha fazer compras ou iam antigamente 
fazer compras e gostavam muito de lá ir porque eram muito bem atendidas e etc. 
etc. etc. / olhe eu nunca mas pronto 

I – por acaso das experiências que tenho tido em Espanha não tenho assim nada a 
apontar / mas pronto são experiências 

CF3 – são experiências claro 
I – também tem muito a ver com as pessoas que nós vamos encontrando  
CF3 – talvez talvez 
I – e isso também fazendo as nossas representações 
CF3 – talvez  
I – bom então se calhar avançávamos  
<INT> CF3 – mas em Espanha gostei muito de contactar com os galegos  
I – ah / por que será? 
CF3 – não sei / adorei / adorei a maneira de ser deles adorei a maneira como eles 

adoram os portugueses / adorei como nós nos relacionamos / adorei Santiago de 
Compostela adorei o povo de Santiago a maneira como eles são felizes Vigo / 
pronto / todo aquele norte 

I – a Galiza não é? 
CF3 – sim / já 
<INT> I – eu acho que há uma maior proximidade 
CF3 – já há mais proximidade 
I – cultural mesmo 
CF3 – é / já em Andaluzia portanto eu vou a Mérida muitas vezes  
I – sim uhm uhm 
CF3 – já lá fui ver alguns espectáculos ahm no teatro romano / e também adorei / 

também adorei também fui muito bem recebida já lá fui em viagens de estudo a 
Mérida durante muitos anos seguidos com os meus alunos / pronto / mas em 
Sevilha / em ahm 

I – nos grandes centros 
CF3 – nos grandes centros / tive lá uma grande amiga minha minha prima e é como 

uma filha para mim que está em Madrid / a trabalhar portanto está a aprender 
está a fazer o mestrado  

I – uhm uhm 
CF3 – e está-se a especializar em espanhol / para poder depois 
I – sim 
CF3 – e ela já me disse para lá ir ah anda cá e tal / olha vem vindo vem vindo vem 

vindo que não sei 
I – pois / pois / uma pessoa fica um bocadinho 
CF3 – não sei ela diz ah estou aqui muito feliz tu nem imaginas tenho colegas 

maravilhosas tu vais gostar / vem com a minha mãe / tu vais gostar muito e tal e 
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eu assim está bem então pode ser que eu um dia vá com a tua mãe e vamos lá 
passar um fim-de-semana que aquilo também não é assim muito longe  

I – pode ser que limpe essa imagem 
CF3 – para limpar essa imagem dos espanhóis é 
<RISOS> 
I – ahm não sei se quer acrescentar mais alguma experiência positiva ou negativa? no 

contacto 
CF3 – com os espanhóis? 
I – com outros povos 
CF3 – com outros povos ahm  
I – além de de já falou de Marrakech já falou da Argentina já falou do Brasil também 
CF3 – ahm  
I – pois se calhar já tem vários 
CF3 – olhe por exemplo / agora quando fui à Madeira convivi com um casal espanhol 

espectacular / isto só para não dizer mal dos espanhóis  
I – sim sim sim claro 
CF3 – um casal espanhol espectacular ela era professora ele era médico / ahm e eles 

falavam também dos sistemas de reformas que estão lá que estão a passar e 
entendemo-nos muito bem fizemos várias viagens juntos lá pela ilha jantávamos 
juntos à mesma mesa / ahm portanto gostei também muito de conviver com eles 
/ eram pessoas com uma certa cultura não sei 

I – pois lá está / lá está não é? / às vezes a abertura e o contacto com os outros povos 
faz-nos também 

CF3 – é a abertura / e eles adoravam Portugal e gostavam muito de Portugal e 
I – o contexto também era outro porque eles estavam em Portugal 
CF3 – eles estavam em Portugal  
I – pois / bom / depois fala na pergunta cinco eu perguntava <lê> o que é que no seu 

percurso de vida contribuiu para a capacidade de estar com o outro? <pára de 
ler> e a CF3 fala da grande necessidade de comunicar do saber ouvir que já 
falou agora há bocadinho 

CF3 – sim sim 
I – e do gosto em aprender 
CF3 – sim / eu gosto muito de aprender e acho que / o ser humano ahm está sempre a 

aprender e nunca sabe de nada  
I – é verdade 
CF3 – e nunca sabe nada ahm eu acho que aquela máxima de Sócrates ahm é muito 

elucidativa só sei que nada sei / e quanto mais a pessoa aprofunda o seu saber 
menos sabe 

I – pois / mais ignorante se sente 
CF3 – mais ignorante se sente face à / à infinidade de saber que existe mas ahm 
I – mas às vezes essa necessidade de aprender o gosto em aprender e a consciência 

de que estamos sempre a aprender 
CF3 – estamos sempre  
I – terá sido uma ahm algo que no seu percurso de vida mais contribuiu para a 

capacidade de estar com o outro? 
CF3 – é é / e o saber ouvir / gosto muito de ouvir o outro de ahm / não é só pela 

curiosidade mas é porque eles têm ahm quer dizer não é só pela curiosidade da 
cultura ou disto ou daquilo / mas é que no saber ouvir a gente aprende muito / 
aprende uma riqueza ahm adquire uma riqueza psicológica / em o compreender 
em o ahm em o entender para o entender tem que se compreender  

I – sim 
CF3 – e isso parte muito da nossa psicologia e ahm 
I – predisposição 
CF3 – e nós aprendemos mais em saber ouvir / do que em falar  
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I – sim sem dúvida / sem dúvida porque ouvirmos a nós estamos só a ouvir o nosso 
ponto de vista não é? quando ouvimos o outro 

<INT> CF3 – eu gosto muito pouco de me ouvir a mim própria / gosto mais de ouvir os 
outros 

I – eu gosto de ouvi-la <RISOS> eu gosto de ouvi-la ahm não sei se quer acrescentar 
neste momento mais algo de que se lembre que ache que tenha contribuído 
para a sua capacidade de se relacionar com o diverso com o outro  

CF3 – ora estamos no ponto cinco não é? 
I – estamos  
CF3 – ahm <lê> a minha grande necessidade de comunicar de saber ouvir e o gosto 

em aprender <pára de ler> / pronto eu acho que // eu acho que aqui / no saber 
ouvir já está o saber compreender já está ahm / o ser tolerante o ser / penso que 
aqui / a pessoa que sabe ouvir / supostamente é uma pessoa que é humilde / e 
que / e que está disposta / a aprender com o outro que quer ensinar aliás eu aos 
meus alunos digo sempre no início das aulas 

I – uhm uhm 
CF3 – eu estou aqui e embora seja a professora e vocês os alunos / nós aqui temos 

uma permuta / de conhecimentos eu vou aprender convosco e vocês vão 
aprender alguma coisa comigo mas eu vou aprender muito convosco / porquê? 
porque na inter-relação professor-aluno o professor está sempre a aprender com 
o aluno porque vocês são mais do que eu / eu sou uma e vocês são vinte e tais / 
portanto eu tenho forçosamente que aprender muito mais convosco  

I – lá está sempre essa humildade e essa ahm essa vontade de aprender  
CF3 – essa vontade de aprender 
I – pronto é realmente o que a caracteriza / bom depois tinha aqui duas perguntas 

sobre mas que se calhar vamos passar à frente e vamos para o ponto oito / onde 
eu pedia que enumerasse qualidades e defeitos que a CF3 consideraria ter 
enquanto comunicadora intercultural então enquanto comunicadora intercultural 
a CF3 acha que tem como qualidades  

<INT> CF3 – o gosto pela comunicação / curiosidade pela cultura dos outros países é 
verdade simpatia mesmo com quem não conheço é verdade / ahm eu acho que 
o saber estar o saber receber / ahm o saber compreender a diferença / ahm que 
é extremamente importante / ahm porque uma boa relação ahm passa / por 
saber compreender o outro / pela compreensão pela  

I – fala também de recorrer uma qualidade que também diz que tem é recorrer a 
palavras afáveis na língua do outro dizer *bonjour* *bonsoir* *good evening* 

CF3 - *good morning* sim aqui surge muitas vezes a comunicação / é ainda hoje na 
minha vila é uma aldeia é uma vila rural / está muita gente nova lá gente que eu 
não conheço de lado nenhum / mas conservo / continuo a conservar / a mesma 
educação que me foi incutida quando eu era pequena e ia para a escola / bom 
dia boa tarde / a gente que eu não conheço 

I – passar na rua e cumprimentar as pessoas exacto 
CF3 – a gente que eu não conheço 
I – isso foi uma coisa que me chocou quando cheguei à cidade / é que ninguém 

cumprimentava ninguém na rua  
CF3 – ninguém / e eu ali ainda continuo a cumprimentar / bom dia boa tarde boa noite 

/ pronto é uma coisa que eu cumprimento mesmo não conhecendo a pessoa 
I – uhm uhm 
CF3 – porque penso que isto é uma forma de comunicar também / é uma forma de 

mostrar ao outro que ele não está só / e não vive dentro do aglomerado isolado  
I – sim 
CF3 – ahm  
I – pois exacto e lá está isso também está relacionado com  
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<INT> CF3 – eu acho que isso são valores ahm que me foram incutidos desde 
novinha pelos meus pais não é? e que eu tento fazer por exemplo eu quando 
chego ali à sala dos professores bom dia / ou quando saio xau até amanhã e tal 

I – lá está  
CF3 – é sempre essa noção de // de compreender 
I – e fala de uma coisa que realmente está sempre a dizer que é a humildade e 

simplicidade no contacto com o outro de facto é algo em que a CF3 bate 
frequentemente  

CF3 – é é 
I – e diz mas diz MAS dentro de limites 
CF3 – sim / mas dentro de limites / porque quando nos pisam nós temos que mostrar o 

nosso amor-próprio 
I – exacto 
CF3 – ou então não somos nós / e eu digo-lhe uma coisa eu também gosto de mim 

própria  
I – ainda bem  
CF3 – não é? e nunca vou abdicar / porque no dia em que eu abdicar do gosto por 

mim própria / acabo por ser um farrapo 
I – sem dúvida 
CF3 – é isso que eu não quero 
I – lá está esta humildade mas sempre num equilíbrio 
CF3 – num equilíbrio  
I – com o amor-próprio e o respeito 
CF3 – numa harmonia  
I – exacto 
CF3 – com o respeito por nós próprios  
I – exacto 
CF3 – e se eu vejo que o outro está a querer fazer pouco de mim alto lá 
I – um bocado o que aconteceu naquela história no aeroporto no Brasil não é? 
CF3 – ora bem <RISOS> alto lá 
I – exactamente 
CF3 – aí eu ponho um ponto final não é? quer dizer aí eu não 
I – e outra qualidade de facto aqui é o recurso aos conhecimentos de latim para 

compreender as línguas românicas 
CF3 – sim sim sim 
I – não sei se acrescentaria mais alguma coisa neste momento de qualidades ou se de 

facto nesta altura conseguiu 
CF3 – ahm explicitar que estou muito mais rica / mais rica no conhecimento do outro / 

tenho passado por certas provações da vida que me têm feito enriquecer porque 
vejo nas coisas que me acontecem de pior vejo sempre grandes lições para tirar 
/ grandes lições na vida / para aprofundar ahm e para conhecer e para / e 
compreendo-as e supero-as  

I – uhm uhm / pois é o alargar do repertório com as novas experiências  
CF3 – pois sempre sempre 
I – está constantemente a aprender  
CF3 – a aprender 
I – pois esta faltava aqui realmente o estar constantemente a aprender 
CF3 – a aprender  
I – que é algo que tem dito e que aqui faltava concretizar 
CF3 – é aqui faltava concretizar 
I – defeitos fala do pouco domínio das línguas estrangeiras  
CF3 – muito pouco domínio 
I – mas mesmo assim tem conseguido comunicar 
CF3 – comunico mas pronto comunico o essencial não tenho aquela fala fluente que 

gostaria de ter e que e talvez isso também me tenha / ahm como é que eu vou 
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dizer? por exemplo ainda não fui a Inglaterra e ainda não fui a Inglaterra porquê? 
porque também sinto que não domino o inglês falado e 

I – como gostaria 
CF3 – como gostaria e / gostava de lá ir gostava de conversar de visitar certos museus 

certos coisas e poder conversar portanto poder ouvir / ahm e poder entender não 
ter ninguém que me esteja ali  

I – a traduzir 
CF3 – pronto ali para traduzir  
I – o ir às fontes 
CF3 – o ir às fontes / é esse o meu gosto é ir às fontes e não estar a depender do 

outro  
I – uhm uhm 
CF3 – eu gosto muito de depender sempre gostei muito de depender de mim própria / 

e não depender dos outros ahm talvez essa seja uma das características de luta 
I – sim 
CF3 – que há em mim / depender de mim própria / para tudo 
I – uhm uhm exactamente / e então o achar que não domina o inglês tão bem como 

gostaria 
CF3 – é não domino de facto é 
I – percepciona isso como um defeito 
CF3 – porque deveras o inglês é uma língua fundamental hoje na Europa  
I – uhm uhm 
CF3 – ahm considero muito mais fundamental o inglês ahm do que do que o alemão 

ou do que o francês ahm embora dê muito relevo ao francês eu gosto muito de 
francês 

I – sim sim sim 
CF3 – mas penso que o inglês é uma língua que todos os povos hoje estão a dominar 

porque é uma língua mais fácil ahm porque é uma língua portanto que é 
universal não é? e que talvez facilitasse bastante a aproximação de 
conhecimentos a comunicação  

I – sim 
CF3 – e realmente esta é uma falha grande que eu tenho 
I – sim 
CF3 – ahm na parte escrita não tenho ainda problemas mas na parte da oralidade 

tenho muitos problemas / muitos muitos muitos / depois também tenho falta de 
disponibilidade e tempo para aprender línguas / isto é verdade 

I – pois 
CF3 – e cada vez menos 
I – lá está a diversidade de papéis que tem na sua vida tira-lhe tempo para / mas diz 

que tenta colmatar essa falha com o contacto 
CF3 – pois e viagens que vou fazendo através da auto-aprendizagem é pronto / levo 

sempre o dicionariozinho  
I – e assim vai tentando colmatar 
CF3 – e assim vou tentando colmatar é é é 
I – lembra-se de mais algum defeito que gostaria de acrescentar? 
CF3 – ai defeitos tenho muitos  
I – enquanto comunicadora intercultural é só a esse nível 
<RISOS> 
CF3 – ai meu Deus / pois tenho olhe / eu acho que ahm eu dizer aqui falta de 

disponibilidade e de tempo para aprender línguas  
I – pois 
CF3 – eu nem devia ter posto aqui isto / embora tenha de facto / mas eu acho que 

quando uma pessoa QUER mesmo uma coisa tem sempre disponibilidade para 
isso / tem que arranjar essa disponibilidade 
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I – pois mas se calhar é complicado para si não é? neste momento tendo em conta 
todos os outros  

CF3 – ahm pronto pronto mas realmente a vida foi um pouquinho como é que eu vou 
dizer? não digo madrasta / não considero 

I – quando estiver reformada 
CF3 – mas considero que quando estiver reformada ahm uma das minhas prioridades 

para além do voluntariado e de outras coisas que ahm 
I – que quer fazer 
CF3 – que quero fazer / ahm é aperfeiçoar-me na língua numa língua ahm no inglês 

para poder depois ahm 
I – ir finalmente a Londres ou a Inglaterra 
CF3 – é é é 
I – parece-me bem parece-me um bom programa para quando estiver reformada 
CF3 – se tivermos reforma não é? 
I – vamos ter reforma vamos pensar positivo 
CF3 – não sei / acho que sim acho que sim 
I – pronto se não se recorda de mais nenhum defeito então 
CF3 – eu acho que eu mesma eu própria podia dar mais / criar mais um bocadinho de 

disponibilidade e de tempo para aprender essa língua nós temos aqui o instituto 
Royal School e já pensei até ir lá inscrever-me e o que é uma horinha por 
semana duas horinhas? talvez não me tirasse assim tanto / mas pronto olhe não 
sei não lhe sei explicar talvez também um pouquinho de comodismo da minha 
parte ou talvez também tenho muito excesso de trabalho e um bocadinho de 
comodismo eu sou franca / porque eu também gosto de ter um bocadinho de 
tempo para mim e acabo às vezes por não ter o tempo necessário  

I – pois 
CF3 – ahm mas eu penso que / ahm no meio disto tudo eu não tenho apoios nenhuns 

em casa não sei se me está a entender? como tenho que ser polivalente tenho 
que ser criada serviçal ahm <RISOS> 

I – governanta 
CF3 – governanta / tudo homem e mulher pai e mãe ahm porque não tenho ninguém 

mesmo lá para tratar dos assuntos exteriores à casa ahm disto daquilo / de 
terras disto ou daquilo portanto eu tenho que ser tudo / e isso dificulta-me um 
pouco a minha organização quer dizer embora eu tente ser organizada mas 
dificulta-me bastante e ahm e às vezes ahm mas considero / mas considero 
continuo a achar um defeito / não encontrar esta horinha / que eu sei que a 
poderia encontrar  

I – pois 
CF3 – ahm porque pronto / tudo se fazia na mesma 
I – pois / mas pode ser que pense nisso e que  
CF3 – mas terei que pensar 
I – é / bom então sendo assim se calhar passávamos para a terceira parte e última da 

nossa entrevista / como eu lhe disse eu fiz um levantamento das várias coisas 
que vocês foram dizendo nos vossos registos do que é que é a competência de 
comunicação intercultural / e tentei organizá-las de forma a fazer um modelo 
descritivo que descrevesse o que é que nós entendemos 

CF3 – sim sim sim 
I – e tenho aqui assim / pronto se calhar passo a explicar 
CF3 – sim 
I – pronto eu organizei ahm com base também naquilo que vocês disseram e nas 

leituras que fiz ahm a competência de comunicação intercultural em três 
dimensões / a dimensão afectiva que é aquela que vocês mais valorizam  

CF3 – sim 
I – e é a que diz respeito às atitudes positivas face às línguas à diversidade  
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CF3 - <lê a nota explicativa do Documento Explicativo do Modelo de CCI> à 

comunicação e ao contacto com o outro e comportamentos ligados à esfera das 
relações pessoais e interpessoais estas atitudes e comportamentos podem ser 
agrupados em diferentes componentes <pára de ler> 

I – componentes / que estão aqui depois à frente as componentes 
CF3 – ah sim 
I – a dimensão afectiva eu consegui identificar nas vossas palavras a relação com a 

alteridade que vocês valorizam imenso 
CF3 – sim 
I – a relação com o próprio sujeito  
CF3 – sim senhora 
I – a relação com a situação de comunicação / e a relação com as línguas / e depois 

podemos ver o que é que se diz em relação a cada uma / a relação com a 
alteridade ahm valoriza 

CF3 - <lê> a abertura interesse e curiosidade pelo outro o respeito pelas outras 
culturas desejo de aprender sensibilidade em relação à diferença sensibilidade 
em relação às semelhanças humildade solidariedade <pára de ler> é / é é tudo 
isto 

I – exacto 
CF3 – e aqui <lê> relação com o próprio sujeito / respeito por si próprio e pela sua 

cultura <pára de ler> é /  
I – é a que vocês uma das que vocês mais valorizam 
CF3 – <lê> consciência cultural crítica <pára de ler> também / <lê> segurança e 

confiança em si mesmo / orgulho na sua identidade linguística e cultural <pára 
de ler> mas olhe que eu tenho aqui muito orgulho / tenho mais do que o que 
atribuiu 

I – isto não é só a si / isto foi o apanhado geral 
CF3 – ah isto foi o apanhado geral ah está bem 
I – ahm  
CF3 – mas eu como 
I – houve uma pessoa que referiu o orgulho / não sei quem foi não me recordo agora 

quem foi não sei se terá sido a CF3 não faço ideia 
CF3 – não sei não sei / mas que eu sinto muito orgulho pela minha identidade 

linguística e cultural não há dúvida nenhuma ahm e penso que nós portugueses 
quando lá fôssemos fora temos que falar na nossa língua e não na língua 
inglesa e não em qualquer língua 

I – pois 
CF3 – por que não?  
I – pois por que não? 
CF3 – por que não? / por que não os outros fazerem um esforço para nos entenderem 

também? por que é que temos que ser só nós a entender os outros? 
I – exacto é verdade / é uma questão também 
<INT> CF3 – se a nossa língua é uma das cinco línguas mais faladas no mundo / ou 

quinta ou sexta agora acho que o espanhol que nos passou à frente 
I – sim o espanhol acho que está à nossa frente de facto  
CF3 – o espanhol acho que está em quinto lugar e o português em sexto  
I – eu não tenho assim presente o ranking também está sempre a mudar 
CF3 – eu também não tenho está sempre a mudar não é? 
I – mas sim 
CF3 – mas ahm mas penso que este orgulho não é bem é bem aquele orgulho 
I – não é de snobismo 
CF3 – não é o snobismo nem é a presunção não sei se me está a entender? / é mais 

ahm 
I – é o ser embaixador 
CF3 – é mais o ser embaixador é mais o culto da nossa língua  
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I – exacto 
CF3 – é um culto da nossa língua eu penso que nós não devemos não nos devemos 

envergonhar nem da nossa cultura nem da nossa língua  
I – uhm uhm 
CF3 – temos que a assumir / e temos que ser os embaixadores dela e portanto 

sempre que fôssemos ao estrangeiro devíamos falar na nossa língua / o que não 
quer dizer que não aprendamos outras línguas / e que tenhamos conhecimentos 
de outras línguas / que isso para mim pronto eu tenho que colmatar essa 
diferença / ou queria colmatar antes de morrer <RISOS> 

I – e vai colmatar / a relação com a situação de comunicação nós temos a / exacto a 
disponibilidade e predisposição para partilhar experiências e pontos de vista com 
o outro  

CF3 - <lê> vontade de participar em encontros plurilingues e interculturais e esforço e 
empenho no sucesso da interacção <pára de ler> / é / na relação com as línguas 
<lê> visão relacional das línguas / gosto interesse pelas línguas de comunicação 
<pára de ler> é é 

I – pronto isto foi o que eu encontrei  
CF3 – sim sim 
I – concorda? 
CF3 – concordo 
I – acrescentaria alguma coisa? aqui ao nível da dimensão afectiva das atitudes // há 

alguma que lhe cause estranheza? que ache que não devia estar 
CF3 – a relação com a alteridade relação com o próprio sujeito / relação com a 

situação de comunicação relação com as línguas / ahm não eu penso que uma 
das formas de aprendizagem de colher mais aprendizagem é hoje viajar / penso 
que é uma forma de colmatar falta de conhecimentos livrescos de 
conhecimentos pronto ahm é uma forma rápida de adquirir conhecimentos 

I – através da experiência 
CF3 – através da experiência culturais ahm não é? e / mas tem aqui a relação com a 

alteridade 
I – exacto isto ao nível das atitudes era o que nós tínhamos conseguido identificar 
CF3 – sim sim sim 
I – depois também temos a dimensão cognitiva  
CF3 – sim sim 
I – que é a que tem a ver com os conhecimentos que o sujeito coloca em acção 

aquando de um encontro intercultural  
CF3 - <lê> podem ser de diferentes naturezas <pára de ler> 
I – aqui ao nível da dimensão cognitiva também conseguimos encontrar algumas 

categorias vá lá / o auto-conhecimento  
CF3 – uhm uhm 
I – o que mais valorizam sem dúvida é o hetero-conhecimento  
CF3 – o hetero-conhecimento / é 
I – o conhecimento sobre o processo de interacção como é que se faz a interacção 
CF3 – sim sim 
I – o conhecimento sobre conceitos e aqui é mais do ponto de vista de eu 

comunicadora enquanto professora de línguas  
CF3 – ah sim sim 
I – sobre conceitos relacionados com a competência de comunicação intercultural  
CF3 – e o conhecimento sobre o mundo 
I – apenas uma pessoa referiu mas porque se calhar também está aqui no hetero-

conhecimento  
CF3 – eu acho que essa se engloba mais do hetero-conhecimento  
I – exacto / também penso que sim 
CF3 – conhecer ahm conhecer os outros é conhecer o mundo não é? 
I – sim 
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CF3 – estar a conhecer os outros é uma forma de ver o mundo / ahm  
I – aquele exemplo que me deram era a necessidade de ter mapas para conseguir 

orientar-se numa cidade estrangeira 
CF3 – ah mas agora há 
I – sim sim existem os mapas 
CF3 – agora existem mapas em todo o lado 
I – exacto 
CF3 – nos postos de turismo já há mapas para nos movimentarmos 
I – mas como se referiu que era um conhecimento sobre o mundo nomeadamente 

sobre o espaço eu tive alguma dificuldade em colocá-lo no hetero-conhecimento  
CF3 – sim sim sim 
I – achei que não era bem a mesma coisa  
CF3 – e isso fui eu quem? 
I – não sei quem foi não sei quem foi mas penso que não foi a CF3 porque estivemos 

a ver o que é que escreveu e não tinha lá nada sobre isso / ao nível do auto-
conhecimento / ahm fala-se do auto-conceito o conceito sobre si próprio 

CF3 – sim 
I – a capacidade de auto-descoberta  
CF3 – sim 
I – e auto-instrução que ninguém referiu seria a necessidade mas se calhar agora a 

CF3 já me disse alguma coisa sobre a auto-instrução a necessidade de perceber 
o que é que falta  

CF3 – é 
I – o que é que tem que aprender  
CF3 – sim / eu acho que sei muito pouco e que tenho que aprender muito  
I – exacto / se calhar agora com o que me disse a CF3 já consegui alguns exemplos 

para concretizar isto que se entende por auto-instrução porque isto é o que diz a 
literatura e eu não tinha conseguido encontrar nas vossas palavras isto da auto-
instrução 

CF3 – pois / ahm eu acho que / como eu própria lhe disse / quanto mais aprofundo o 
conhecimento mais me dou conta que não sei absolutamente nada 

I – pois  
CF3 – o conhecimento é ilimitado 
I – exacto / exacto 
CF3 – não é? e devemos ter a capacidade e a humildade de reconhecer ahm que 

somos muito pequeninos / face / a todo o conhecimento 
I – ao nível do hetero-conhecimento temos o conhecimento sobre os conceitos 

culturais do outro  
CF3 - <lê> e das suas representações sociais e padrões de comportamento <pára de 

ler> 
I – e também as representações que nós temos sobre os outros povos e culturas  
CF3 – uhm uhm 
I – ahm encontrei esta para encará-la como uma espécie de grelha que nos vai ajudar 

a perceber como é que nos vamos comportar perante aquele povo uma vez que 
os associamos a determinados comportamentos  

CF3 – sim eu acho que é muito bom que quando se viaja e se vai visitar um povo se 
saiba minimamente algumas regras algumas algumas ahm sei lá maneiras de 
ser e de estar desse povo / para não chegarmos lá e os chocarmos ahm 

I – exacto  
CF3 – não é? por exemplo eu quando fui a Marrocos evitei usar por exemplo roupas 

extremamente apertadas  
I – claro 
CF3 – ou extremamente ahm sei lá 
I – ousadas 
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CF3 – ousadas transparentes ou essas coisas todas porque sabia que a cultura 
daquele povo ainda é uma cultura que estava  

I – fechada 
CF3 – que está agora a começar a abrir e portanto que ainda tem mentalidades muito 

fechadas 
I – uhm uhm exacto  
CF3 – e portanto não devemos ahm chegar lá e querer impor ou querer mostrar que a 

nossa cultura ahm pronto acho que isto também é uma questão de respeito com 
eles e uma questão de respeito connosco próprios não é? 

I – exacto 
CF3 – ahm / é como lhe digo eu não gosto de dar nas vistas não é? nem gosto de 

como é? como é que eu digo? / nem gosto de dar nas vistas nem gosto de 
provocações penso que gosto / passar assim despercebida aprender ahm 
comunicar  

I – depois fala também falamos do conhecimento sobre o processo de interacção e 
temos a consciência dos processos de interacção como é que se processa a 
interacção / o repertório linguístico-comunicativo e intercultural do sujeito  

CF3 – uhm uhm 
I – e o conhecimento sobre os processos de negociação de sentido este aqui não foi 

referido  
CF3 – ah conhecimento sobre os processos de negociação de sentido e o que é que 

entende por isto?  
I – ahm sobre as formas que nós podemos ahm a que nós podemos recorrer / para 

negociar o sentido com o outro 
<PAUSA> 
CF3 – bem eu acho que / eu acho que isto é bastante pertinente ahm 
I – embora não tenha surgido nas vossas palavras se calhar porque quando se pensa 
CF3 – pois 
I – talvez nesta na consciência dos processos de interacção  
CF3 – ahm 
I – talvez / talvez se pense simultaneamente sobre isto da negociação de sentido 
CF3 – sim ahm mas esta negociação de sentido ahm este termo negociação para mim 

não é muito quer dizer  
I – negociação porque se constrói se co-constrói com o outro  
CF3 – ah 
I – é assim que eu entendo não sei se o termo será o mais+ 
CF3 – pois se formos ao latim ahm *negocio*  ahm não é o *ocio* é o contrário de 

*negocio* portanto ahm // conhecimento sobre processos de negociação de 
sentido / eu pessoalmente penso que tem pertinência ahm  muito embora eu 
ache que quando nos fez as questões ahm tivéssemos partido da interacção 

<INT> I – se calhar incluíram na interacção 
CF3 – é é eu acho que sim 
I – eu quando fiz a análise realmente também achei que de facto seria essa a questão 

porque é um bocado complicado por vezes distinguir o que é que se entende por 
processos de interacção e o que é que se entende por processos de negociação 
de sentido a interacção já não é em si uma negociação de sentido? 

CF3 – pois é eu acho que sim 
I – eu acho que sim também / mas queria discutir isto convosco / e depois finalmente o 

conhecimento sobre os conceitos e vocês referem muito à consciência do valor 
político-educativo do conceito de competência de comunicação intercultural  

CF3 – sim sim 
I – a CF3 fala nisso no seu perfil sobre ahm ser uma mais-valia para a construção da 

paz e da tolerância entre os povos 
CF3 – sim e da tolerância entre os povos é é dou muito valor a isso e penso que a 

minha ahm sinto cada vez mais essa capacidade de compreender o outro / e de 
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quando sou provocada ou quando sou ahm ultrapassada digamos assim ahm / 
eu tenho sempre a capacidade de dar a volta por cima da tolerância 

I – exacto não não partir logo para ahm para algo que nos faça perder a cabeça  
CF3 – é é 
I – não é? o ser calmo tolerante tentar resolver as coisas 
CF3 – é / primeiramente não era / primeiramente não era 
I – a vida ensinou-a talvez 
CF3 – primeiramente ahm reagia / reagi porque me sentia ou por orgulho porque 

achava que era uma provocação ou porque achava que estava a ser humilhada / 
ou porque achava ahm que havia ali qualquer coisa que não estava bem / mas 
hoje não / hoje a minha riqueza ahm pessoal ahm de experiência dá-me a 
capacidade de passar por cima disso tudo / e de me como é que eu hei-de 
dizer? 

I – de se superar 
CF3 – e de me superar e de ver ahm que o que interessa no fundo / é aquilo que eu 

sou e não aquilo que os outros querem que eu seja ou aquilo que eu tenho que 
demonstrar aos outros que sou tanto que a minha consciência ahm é que me 
manda / e se eu me sentir em paz com a minha consciência é bom para mim 

I – pois 
CF3 – e portanto  
I – exacto bom / e finalmente a última dimensão é a dimensão da acção a dimensão 

accional / aqui <aponta para a dimensão afectiva> falámos das atitudes aqui 
<aponta para a dimensão cognitiva> falámos dos conhecimentos agora os 
conhecimentos em acção integra habilidades capacidades do sujeito para lidar 
com situações de contacto entre línguas e culturas / e que também se encontram 
a vários níveis no nosso entendes 

CF3 – sim 
I – temos aptidões linguísticas e comunicativas que são as mais valorizadas / aptidões 

pessoais e aptidões cognitivas / as linguístico-comunicativas temos a capacidade 
de percepção a capacidade de escuta  

CF3 – essa é uma das que eu dou mais que eu mais valorizo 
I – uhm uhm 
CF3 - <lê> a capacidade de se fazer compreender e de compreender o outro <pára de 

ler> 
I – uhm uhm 
CF3 – sim / <lê> e a capacidade de se expressar numa língua comum <pára de ler> / 

ora bem <RISOS> 
I – referem isto  
CF3 – é é é 
I – de haver uma língua de plataforma de entendimento 
CF3 – quando eu andava na universidade / havia lá um departamento de esperanto 
I – sim 
CF3 – que era uma língua que se supunha ser a língua ahm de entendimento 

universal / e todos os universitários deviam aprender esta língua para que um dia 
ahm se pudesse ahm criar essa tal plataforma de entendimento entre todos os 
povos / ahm acho parece-me que caiu / essa possibilidade / ahm 

I – porque no fundo era uma língua artificial era uma língua a que não correspondia 
uma cultura 

CF3 – era uma língua artificial não tinha como base uma cultura não tinha enfim / ahm 
e isso caiu / eu enquanto aluna de clássicas quando andava na faculdade 
achava que o latim ahm podia ser uma língua quer dizer não digo o latim ahm 
clássico o latim como língua falada vulgar o dito vulgar que depois despoletou as 
românicas / poderia ser uma mais-valia de aproximação de várias culturas e de 
vários povos uma vez que a América foi colonizada por portugueses e por 
espanhóis  
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I – sim 
CF3 – a América do Norte portanto o Canadá por franceses não é? e ingleses / e 

como quer dizer nesta perspectiva mundial digamos assim os romanos 
estiveram de certa forma presentes em todo o lado quer dizer na Europa 
estiveram presentes em todo o lado e deixaram as suas ahm portanto com os 
Descobrimentos isso alastrou eu pensava sempre que o latim iria ser ahm este 
latim falado não é? o latim portanto iria ser uma plataforma de entendimento 
geral / e não era só eu que achava isso  

I – exacto 
CF3 – porque entre portugueses espanhóis e franceses e italianos e os diversos e os 

romenos ahm mais afastados etc. e os ingleses e os germânicos ocupados  
I – sim 
CF3 – que foram ocupados pelo Império Romano eu pensei sempre que fosse uma 

plataforma de um bom entendimento e que pudesse estar na base uma vez que 
o português também estava na África uma vez que o francês também está na 
África não é? porque houve muita colonização francesa e portuguesa na África / 
pensei também na Ásia os portugueses também lá estiveram / os ingleses 
também lá estiveram ahm pronto pensei que talvez fosse uma possibilidade mas 
enganei-me  

I – pois 
CF3 – ou pelo menos não sei se me enganei pelo menos por agora com o neo-

liberalismos e as políticas neo-liberalistas  
I – têm dado ênfase a outra língua 
CF3 – têm dado ênfase a outra língua não sei se eles estão certos  
I – pois 
CF3 – pois Mónica não sei se eles estão certos  
I – pois não sei 
CF3 – e não sei / ahm se um dia não se virão a arrepender daquilo que estão a fazer / 

porque mesmo nas novas terminologias linguísticas eles estão a fazer a revisão 
e estão a vir muito ao encontro daquilo que nós chamávamos a gramática 
tradicional em alguns casos 

I – pois / pois / estão a voltar às origens não é? 
CF3 – não é? ahm penso que estamos a seguir o modelo da Islândia / na educação / e 

penso que esse modelo já está por terra / tanto económico como na educação 
I – pois e eu espero que não / porque depois da experiência do modelo económico na 

Islândia de facto com estas últimas notícias  
CF3 – e na educação também 
I – pois  
CF3 – já viu ahm como é que a juventude se sente na Islândia? completamente 

desorientada onde é que estão os valores? / uma juventude sem valores / por 
exemplo cá em Portugal o que é que interessa? / é que eles saibam? ou que 
eles passem?  

I – pois / deveria interessar que eles saibam não é? mas / mas não sei até que ponto 
realmente neste momento  

CF3 – é só passar / é só passar / para quê? para mostrar à Europa que não estamos 
na cauda? / isso não é camuflar?  

I – tem toda a razão / são coisas que realmente têm que nos fazer pensar muito 
CF3 – eu acho que todos nós devíamos pensar um bocado bastante nisto mas quem 

sou eu? 
I – pois / depois fala também de aptidões cognitivas ahm e aqui conseguimos englobar 

tudo apenas numa que era a capacidade de descoberta de saber ahm  
CF3 – já falei demais 
I – também já estamos quase a acabar 
CF3 – mas já falei demais em coisas que não devia falar  
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I – mas isso não interessa que eu não vou usar estas coisas da economia e da política 
da educação 

CF3 – está bem pronto 
I – é um desabafo 
CF3 – um desabafo 
I – capacidade de descoberta de saber e de actualizar a sua competência de 

comunicação intercultural  
CF3 – ahm 
I – e foi a única que eu encontrei 
CF3 – sim 
I – porque acho que engloba realmente é isto não é? que é ahm descobrir novos 

saberes e integrar esses saberes no seu repertório de que nós falávamos há 
bocadinho de aproveitar as experiências  

CF3 – é é eu aproveito sempre todas as experiências  
I – mesmo as más as boas  
CF3 – mesmo principalmente as más  
I – exactamente principalmente as más aprender com os erros 
CF3 – foi sempre ahm aprendo muito mais com o erro / por incrível que pareça / do 

que com as experiências positivas ahm porque o erro fica-nos marcado 
I – exacto faz-nos parar para reflectir  
CF3 – e faz-nos parar para reflectir 
I – onde é que eu falhei? 
CF3 – por que é que eu falhei? 
I – o que é que eu poderia ter feito melhor? 
CF3 – o que é que eu poderia ter feito melhor? 
I – é verdade 
CF3 – e ahm esta parte aqui / dá-me uma enorme como é que eu vou dizer? / 

capacidade do meu auto-conhecimento e de me compreender melhor a mim 
mesma para poder compreender melhor o outro  

I – lá está também está muito ligada às dimensões ahm à dimensão afectiva com o eu 
e com o outro 

CF3 – com o eu e com o outro 
I – e depois aqui nos pessoais nós temos coisas como a capacidade de descentração 

a capacidade de empatia  
CF3 – eu acho que a empatia e extremamente importante  
I – sim 
CF3 – uma pessoa quando gera empatia com outra ahm a empatia para mim é / como 

é que eu vou dizer? o termo correcto é o / é como é que eu vou dizer? / agora 
falta-me o termo correcto / que está no livro do Principezinho  

I – ah é o não é o segredo é+ 
CF3 – empatia é para mim é o mesmo / está no Principezinho portanto 
I – ainda o reli agora há tempos  
CF3 – é o… 
I – não é o ingrediente secreto mas é qualquer coisa assim 
CF3 – não é o ingrediente secreto não é o cativar 
I – exacto / o cativar 
CF3 – é o cativar / e o cativar é muito importante  
I – sim a capacidade de cativação  
CF3 – a capacidade de cativar o aluno ou a capacidade de cativar ahm o outro acho 

que é a melhor arma digamos que nós temos / é saber trazer o outro para o pé 
de nós e saber / isto penso até que é uma das principais  

I – depois também se fala da flexibilidade comportamental e a capacidade de se 
adaptar a novas situações  

CF3 – sim sim 
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I – ahm também se fala na capacidade de manter a sua identidade mas também 
negociá-la  

CF3 – sim 
I – negociar a identidade mas mantê-la 
CF3 – mas mantê-la 
I – não é? não perder a sua identidade 
CF3 – sim sim sim 
I – a autonomia  
CF3 – sim senhor 
I – o bom-humor  
CF3 – e o bom-humor 
I – e depois na literatura falam mais de duas coisas que eu curiosamente não consegui 

encontrar nas vossas palavras / que foi a tolerância relativamente à ambiguidade 
o que é que é isto? é / nós sabermos que vamos ter um encontro com o outro 
não vamos conseguir dominar tudo / mas vamos na mesma com a intenção ahm 
sabendo dessas nossas limitações / não entramos em pânico não  

CF3 – claro 
I – vamos  
CF3 – é vamos tentar dar o nosso melhor  
I – na literatura falam nisso eu não consegui encontrar nas vossas palavras mas penso 

que também será algo ahm importante esta entrega sem ter medo da 
ambiguidade e do que poderá correr mal 

CF3 – sim / penso que não portanto nós nós ahm devemos ahm acima de tudo confiar 
no outro 

I – exacto 
CF3 – ahm e isso é extremamente importante / eu por norma tenho isto eu confio 

sempre em todas as pessoas só quando elas não me dão razões para não 
confiar  

I – exacto mas à partida 
CF3 – à partida vou sempre com boa intenção 
I – e o pluralismo cultural que tem a ver 
<INT> CF3 – o pluralismo cultural eu acho que é extremamente importante e 

enriquecedor  
I – uhm uhm 
CF3 – penso que nunca devemos abdicar desse pluralismo cultural / e penso que ahm 

isto é uma mais-valia para o nosso enriquecimento pessoal 
I – ok / bom então pelo que eu percebi / eu tinha aqui algumas perguntas para lhe 

fazer mas eu acho que nós fomos vendo / se calhar só lhe perguntava / bom 
esta descrição ahm pelo que eu percebi pareceu-me não sei se estou enganada 
que esta descrição acaba por ir ao encontro daquilo que compreende que seja a 
competência de comunicação intercultural 

CF3 – sim 
I – ahm também pelos comentários que foi fazendo não me parece que haja alguma 

dimensão ou descritor que lhe cause estranheza particularmente 
CF3 – não 
I – apenas aquela que me disse que se calhar juntaríamos / porque quando se falou 

dos processos de negociação de sentido se calhar já estávamos a pensar na 
interacção 

CF3 – a interacção é é 
I – então só apenas uma pergunta que se existe se na sua opinião / destas três 

dimensões e dos vários descritores se quiser pode referir-se apenas às 
dimensões ahm se existe alguma que se mostre ahm que seja mais relevante 
para si? / ou se estão todas ao mesmo nível? ou se existe alguma que na sua 
opinião  

<INT> CF3 – destas três? a afectiva 
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<INT> I – destas três // ou estão todas ao mesmo nível? 
CF3 – olhe // eu acho / portanto isto no plurilinguismo / eu acho que sem a dimensão 

afectiva / não se aprende tanto  
I – pois tem que ser a base não é? a predisposição para 
CF3 – a predisposição para / ahm e também a accional também é importante / se nós 

não tomarmos iniciativa se não nos dispusermos então não vamos a lado 
nenhum 

I – exacto  
CF3 – pronto ahm / eu acho que estas três dimensões ahm portanto esta <aponta 

para a dimensão afectiva> deve estar na base / e depois estas duas <aponta 
para as dimensões cognitiva e accional> devem estar em uníssono / porque ahm 
/ é preciso que a pessoa / queira de facto / aprender / ahm pesquisar / e tome a 
sua iniciativa de pesquisar de aprender de se relacionar de tudo isso / mas com 
uma perspectiva afectiva  

I – sim / a afectiva para si então é / vai ao encontro ao fim e ao cabo daquilo que se 
visualizou no todo do que foi escrito 

CF3 – sim sim sim 
I – porque realmente oitenta e quatro por cento das unidades de conteúdo 
CF3 – mas penso que aqui a accional e a cognitiva penso que estas duas deviam 

estar mais equilibradas porque ahm a cognitiva eu também dou muito valor à 
cognitiva não é? 

I – e por isso é que se calhar esta competência de comunicação intercultural até pode 
ser trabalhada na escola 

CF3 – na escola justamente eu também dou muito valor à cognitiva embora ache que 
a accional depois é como é que eu vou dizer? de onde uma pessoa tem que 
partir tem que partir de si tem que ser activa tem que também tem que tem que 
interagir tem que tomar iniciativas tem que 

I – uhm uhm 
CF3 – tem que ser o motor de arranque não é? 
I – sim sim  
CF3 – e depois tem que ter conhecimentos  
I – claro óbvio / elas estão todas  
<INT> CF3 – elas estão todas muito interligadas muito interligadas / mas sem dúvida 

nenhuma que a afectiva para mim é a principal  
I – ok 
CF3 – se não houver afectividade se não houver ahm é muito complicado / e eu que o 

diga eu o ano passado tive uma turma de décimo ano que me desfez todo um 
ano 

I – pois 
CF3 – eles eram bons meninos e bons alunos / quer dizer bons meninos eu vejo 

sempre as coisas pela positiva / só que eram muito travessos muito irrequietos 
muito ahm e eu / usei todas as estratégias possíveis e imaginárias para os 
cativar e não consegui  

I – pois lá está 
CF3 – e foi muito complicado portanto eles eram alunos que ahm um deles um dia 

disse-me / ó professora o que é que quer? nós gostamos de brincadeiras 
estúpidas / e eu disse assim por amor de Deus // vocês meninos com dezasseis 
anos dezassete anos / acham que não têm outras brincadeiras como desporto 
quer dizer para estar a expandir as energias / ahm / do que irem para casa de 
um colega beberem cerveja comerem uns pacotes de bolachas e andarem aí 
aos gritos e aos saltos como índios / e eles ó professora sabe que aquilo era o 
como é que eu vou dizer? ahm o escape da energia deles e eu disse assim olha 
por que é que vocês não praticam andebol? por que é que vocês não praticam 
voleibol? por que é que vocês não jogam futebol aqui na escola? podem formar 
equipas / e aí vocês queimam toda essa energia a mais que vocês têm / e criam 
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relacionamento entre vocês mas / não façam essas coisas o que é que ganham 
em andar a beber cervejas a tarde inteira e a comer bolachas e andar aos saltos 
em cima dos carros  

I – não ganham 
CF3 – o que é que vocês aprendem aí? ah professora nós somos muito unidos nós 

somos não sei quê mas vocês podem / a união ahm numa equipa num 
associativismo numa outra coisa qualquer que vocês queiram é muito melhor na 
música por que é que não aprendem música? / por que é que vocês não 
aprendem isto e não aprendem aquilo?  

I – complicado / bem CF3 chegámos ao fim eu agradeço-lhe a sua disponibilidade e o 
que partilhou comigo certamente vai ser muito enriquecedor para o meu trabalho 

CF3 – não sei não sei se será muito enriquecedor 
I – penso que sim 
CF3 – pronto 
I – e gostava de saber o que é que achou da entrevista se / ahm sei lá uma apreciação 

geral da entrevista 
CF3 – gostei muito da entrevista / gostei muito e fez-me relembrar <RISOS> e fez-me 

aprofundar e fez-me ahm fazer uma reflexão e chegar à conclusão de coisas que 
aqui <aponta para o documento O Meu Perfil Intercultural> não tinha e que 

poderiam aqui estar 
I – exacto 
CF3 – não é? / e isso é óptimo quando nós paramos para pensar e para completar 

principalmente na parte dos defeitos 
<RISOS> 
I – pronto e até excedemos o tempo 
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TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA 
 
 
 
Entrevistado: OF1 
Local: Escola Secundária Adolfo Portela 
Data / hora: 23 de Outubro de 2008, pelas 13h30m 
Duração: 1h14m 

 
 
I – o primeiro mo / a primeira coisa então / eu trouxe este pequeno esquema até para 

te ajudar a conceptualizar / até para se quiseres começar a escrever alguma 
coisa ou se quiseres começar logo a falar / tudo bem 

OF1 – uhm 
I – seria sobre os tais momentos marcantes para o teu EU enquanto professora de 

línguas e enquanto comunicadora intercultural 
<PAUSA> 
OF1 – eu se calhar falo e vou recordando 
I – é / se calhar é melhor / não é? 
<PAUSA> 
OF1 – então pronto / como professora de línguas // é um bocado difícil fazer uma 

retrospectiva // o que é que foi mais marcante?  
I – para te tornares na professora de línguas que és hoje 
OF1 – para melhorar / não é? 
I – uhm uhm 
OF1 – eu penso que foi // algumas acções de formação que eu frequentei // o 

mestrado também / me ajudou muito / e algumas acções de formação por razões 
diferentes + // que / ahm /  

I – uhm uhm  
OF1 - às vezes despertam ou consciencializam para um determinado aspecto + // e 

depois / tudo SOMANDO // não é? 
I – uhm uhm 
OF1 – ao menos uma pessoa / ahm / melhora o desempenho // 
I – uhm uhm 
OF1 – por exemplo / sei lá / algumas // uma que eu frequentei sobre a terminologia 

linguística // ajudou-me bastante / nomeadamente porque eu aí percebi / que era 
muito importante a sistematização o REFORÇO / era de Português / mas eu 
passei muita coisa para o Francês 

<INT> I – claro 
OF1 – nomeadamente para / para a iniciação / percebi a importância que é o reforço / 

a memorização // 
I – uhm uhm 
OF1 – e o trabalho que faz na aula é fundamental porque eles não o vão realizar fora //  
I – claro 
OF1 – portanto / temos de perder ali muito tempo que ao / e variar técnicas de 

memorização / para sistematizarmos o máximo / portanto / sobretudo primeiro 
sendo na iniciação /  

<INT> I – sim sim 
OF1 – e isso consciencializou-me para esse aspecto 
I – ou seja / aproveitaste-te de coisas mais da área do Português 
<SIM> OF1 – do Português 
I – para aplicar mesmo no ensino do Francês 
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OF1 – é / portanto era o ensino da gramática e ela / ahm / e depois fazíamos 
exercícios e ela diz / isto tem que / há determinadas coisas que têm de ser 
memorizadas para o aluno // aprender e avançar / de outra forma vocês não 
conseguem / e realmente / isso ajudou-me / eu na altura / penso que foi nesse 
ano ou no seguinte // depois tive iniciação / e agora faço isso / sobretudo no 
sétimo / MUITO / trabalho muito ali a sistematização / para ficar para sempre // 
para sempre quer dizer…  

I – é o objectivo, não é? 
OF1 – pronto / exacto // e / e nesse sentido acabei por desenvolver uma série de 

estratégias de / ahm / de memorização / de reforço /   
I – uhm uhm 
OF1 – acho que aí / que desenvolvi bastante / porque eu não tinha / muito bem / essa 

consciência antes // outra que eu frequentei já foi há uns anos / foi com a 
Dorinda +  

I – sim / da Marques Castilho / 
OF1 – foi sobre a leitura 
I – sim 
OF1 – aí o que é que eu aprendi? / aprendi realmente a abordar o texto / que eu não o 

abordava / quer dizer / às vezes abordava mas não tinha / ahm / a consciência 
dos processos / digamos / e passei a ter na altura // e essa aí ajudou-me 
também na abordagem do texto /  

I – uhm uhm 
OF1 – realmente uma pessoa não pode pôr um texto à frente do aluno + / e partir dali 

pura e simplesmente / porque / sobretudo numa língua que não tem / acaba por 
não ter validade nenhuma + / e não se consegue / tem que se fazer todo um 
trabalho de preparação // e isso ajudou-me // depois fiz al / outras / também / 
noutras áreas / por exemplo / mais da informática + / em que primeiro aprendi / e 
depois a passar / ahm / muita coisa / para rentabilizar ao nível das TIC para a 
aula /  

I – uhm uhm 
OF1 – para os alunos / e que ajuda também na aprendizagem // e o mestrado claro 

porque me deu // uma visão teórica / uma compreensão / uma compreensão que 
eu não tinha e / ahm / em que é que me ajudou? / a definir prioridades / a 
adaptar essas prioridades às estratégias a / trabalhar as competências / a 
PROCUROF1 melhorar // e / o mestrado ajudou-me / e depois a partir daí encar / 
comecei a fazer outras buscas / a nível de / ahm / os testes de exame / a fazer 
outras leituras que ajudassem / ahm / a fazer / essa passagem // são alguns 
momentos / se calhar há mais / das acções de formação / que me recordo // e 
depois / quer dizer / há algum trabalho com algumas turmas / há coisas que 
funcionam bem / no ano seguinte / ahm / aplica-se novamente 

<SIM> I – claro / a experiência não é? 
OF1 – há outras que não funcionam e a experiência /  
I – uhm uhm 
OF1 - e isso tudo // e se calhar até haverá // outras / agora / se eu me lembrar / depois 

entretanto 
<INT> I – dizes / não é? 
OF1 – é / como professora de línguas foi mais ou menos isso / foi // depois entretanto 

também a mudança de programas / que eu acho que / que são muito melhores / 
muito mais interessantes / é / é outro / trabalha-se de forma diferente / e eu acho 
que realmente isso é muito bom / muito melhor / antigamente nós não tínhamos / 
não tínhamos essa visão / não tínhamos estes programas / e agora / a trabalhar 
com competências / depois fazer essa busca de / procurar grelhas / ver / a 
legislação / as competências / qual é o melhor caminho / trabalhar com o grupo 
disciplinar / cada uma traz uma coisa 
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<INT> I – pois / realmente / vocês cá na escola têm muito essa cultura de trabalho 
colaborativo / não é? 

OF1 – depois / uma grelha num ano não funcionou bem e vamos ver se vamos 
adaptá-la / no próximo ano + / ou nos programas o que é que não funciona / o 
que é que é impossível dar / de acordo com / será que vamos cortar isto?  

I – pois 
OF1 – no sétimo ano / o aluno tem de saber / o perfil terá que ser este / ele terá que 

saber isto e aquilo e aquilo / a nível oral e escrito / no oitavo ano tem que fazer // 
I – uhm uhm 
OF1 – bem / há um determinado perfil / no nono ano a mesma coisa // e isso ajuda 

muito uma pessoa / quer dizer / rentabiliza o trabalho / não anda dispersa /  
I – uhm uhm 
OF1 – sabe muito bem o que tem de fazer e trabalha-se / <IND>  
<INT> I – e por outro lado também tem / se calhar / outra liberdade / ahm / a nível de / 

ahm / de formas de tratamento dos temas / que se calhar com o antigo programa 
não era possível 

OF1 – é / eu acho que é outra coisa que desenvolvi / no fundo é a criatividade na 
pessoa + / que é muito importante 

<SIM> I – pois / pois 
OF1 – portanto / nós / como é que nós vamos trabalhar esta competência? / 

antigamente nós não trabalhávamos a compreensão oral + / ou se fazíamos / 
fazíamos um ou outro exercício / este ano já / este ano não / agora temos uma 
série / uma tipologia de exercícios variados para trabalhar isso // agora mesmo 
na / ahm / a produção oral / fazíamos determinadas / sei lá / nem avaliávamos ou 
avaliávamos a participação do aluno na aula / mas não aqueles aspectos de 
uma forma formal / 

I – uhm uhm 
OF1 – depois isso / por exemplo com os documentos do Ministério / porque eles 

também têm feito mui / algum trabalho nessa área interessante / nós 
aproveitamos / testamos / depois vê-se se as grelhas de análise / se funcionam 
ou não funcionam  

<SIM> I – exactamente 
OF1 – adaptamos e procuramos / no fundo / fazer uma avaliação equilibrada das 

competências // tirando no complementar / porque a legislação indica que a 
escrita tem mais peso 

I – sim 
OF1 – mas no básico não / procuramos que seja equilbrado / a parte oral / a parte 

escrita / a expressão escrita / a compreensão escrita / a compreensão oral e a 
expressão oral para / trabalhar todas essas vertentes // 

I – no fundo / com esta nova legislação /  
OF1 – permitiu-nos isso / ou digamos consciencializou-nos // eu / por acaso / eu acho 

que os programas // estão muito mais interessantes e muito melhores / a esse 
nível 

I – uhm uhm 
OF1 – o de básico / <IND> da filosofia / mas dos conteúdos / mas também nos permite 

cortar nos conteúdos / também isso não é muito importante /  
<SIM> I – exacto  
OF1 - permite-nos cortar / e eu acho que está muito melhor // penso que nestes 

últimos anos / pelo menos / que evoluí bastante / fruto / ou das acções de 
formação / cada uma vai-nos dando a sua achega / e depois / tudo somado / daí 
a uns anos vê-se a melhoria / ou os documentos / o trabalho com / também / 
com o grupo / com a OF2 por exemplo /  

<SIM> I – pois / normalmente trabalham em conjunto  
OF1 – uhm uhm / trocamos / e depois / vamos melhorando de ano para ano /  
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I – pois // e enquanto comunicadora intercultural? // e já mais numa vertente pessoal / 
que também se aplica claro / à profissão / uma vez que está ligado com as 
línguas 

<INT> OF1 – ora bem / enquanto / comunicadora intercultural / penso que // primeiro 
talvez os meus valores / pronto eu não sou uma pessoa / ahm / não sou muito 
nacionalista / ahm / não não / não defendo uma religião em particular / isto é / há 
determ / eu não sou / digamos / ou adepta a cem por cento de determinadas 
correntes / portanto / eu aceito mais ou menos / ahm / a opinião das outras 
pessoas e a forma com vêem as coisas / aceito / pronto // ahm / e depois porque 
eu acho que também há coisas em comum independentemente da cultura / 
como é / sei lá / aquilo que já sabes / espírito de tolerância / ahm / ajuda ao 
próximo / só isso eu acho que cria logo um patamar de entendimento / com uma 
série de gente e uma série de culturas // pronto / a esse nível // depois / ahm / 
também das minhas viagens / o que é que eu aprendi? / aprendi que as pessoas 
conseguem / se quiserem / conseguem comunicar / ou pela linguagem ou pelo 
gesto ou pelo olhar / conseguem comunicar / e o que influencia muito é essa 
vontade e essa abertura / porque há / eu acho que há / há pessoas e povos 
diferentes / há alguns / é mais difícil comunicar e outros não 

I – consegues identificar assim algum / momento / em que / que tenhas sentido que / 
que contribuiu para / para o teu avanço enquanto comunicadora intercultural? 

OF1 – ora bem / para o meu avanço enquanto comunicadora intercultural + 
I – ou será que foi uma coisa que já nasceu contigo e que foi evoluindo naturalmente?  
OF1 – terá nascido / mas acho que no / sim / porque eu acho que a pessoa também 

tem uma certa predisposição / não é? / até pelos assuntos que procura / por 
aquilo que lê / eu acho que é pelo / por alguns livros que eu leio e depois pelo 
contacto / ahm / das pessoas e depois por feitio / porque há determinadas coisas 
que eu não tenho paciência e / me incomodam / e / ahm / e por acaso acho que 
será mais por aí / eu tenho / não sou / não sou muito / não sou religiosa / quer 
dizer / <IND> 

I – sim / mas não / estás a querer dizer que não és / FANÁTICA / de uma religião / não 
é? 

OF1 – pronto / não sou fanática / mas acho que há muita coisa em comum a toda a 
gente  

I – sim / exacto 
OF1 – pronto / e… e… 
I – tentas procurar sempre as / as / as semelhanças / 
OF1 – as semelhanças / as semelhanças entre as pessoas / procuro / que era uma 

coisa que eu não… / ahm / procuro / que haja no entendimento das pessoas um 
certo esclarecimento / isto é / uma coisa que eu aprecio muito / eu tenho / e isso 
penso que tenho / e isso / nem sempre / pronto / se calhar não dá / mas é o 
sentido da justiça e da imparcialidade // isso eu procuro ser e é um valor que 
para mim é fundamental / e mesmo na avaliação com os alunos 

I – uhm uhm 
OF1 – ou agora / enfim / com os colegas / procuro isso e / ahm / acho que é muito 

importante e é preciso ter uma certa / é preciso separar um bocado o lado 
sentimental do lado racional e eu acho que o lado sentimental tem a sua 
influência / mas acho que também há muita exploração / ahm / desse lado e 
muito aproveitamento / ahm / quer das pessoas quer por exemplo dos media e 
isso incomoda-me / eu acho que as pessoas realmente têm capacidade para 
pensar 

I – uhm uhm 
OF1 – e que não se devem deixar / deixar envolver em determinadas situações que 

possam levar a chantagens / simplesmente / para o seu aproveitamento próprio / 
isso também me aborrecer um bocado e eu não gosto nada desse tipo de 
pessoas / gosto das coisas digamos / como se costuma dizer / cartas na mesa  
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I – sim / uhm uhm 
OF1 – pronto / e jogar com / com a personalidade das pessoas e com aquilo que 
<INT> I – e com a clareza 
OF1 – e com a clareza 
I – uhm uhm / exacto 
OF1 – é / depois // ahm / sei lá / mais / o que é que contribuiu? / portanto / a minha 

personalidade / a maneira como eu vejo o mundo / acho isso importante / e a 
nível das minhas viagens é aquela sensação que no fundo / sou é uma cidadã 
do mundo praticamente em todo o lado / 

I – uhm uhm 
OF1 – há culturas que / às vezes é preciso alguma adaptação / por exemplo se eu vou 

para um país árabe / não ando de saia curta 
I – claro 
OF1 – ando de saia cumprida ou <RISOS> 
I – ou mais tapadinha não é? 
OF1 – pronto / pelo respeito / algum respeito / eu acho que é respeito também e / mais 

/ e não chamar a atenção digamos / pronto / não chamar a atenção + / integrar-
se naquela cultura + 

I – uhm uhm 
OF1 – ahm // e é / comunica-se com todas as pessoas independentemente da língua / 

e depois / há muita coisa / sei lá / por exemplo // há pessoas para quem é mais 
fácil / por exemplo / uma vez que fui à Noruega achei os noruegueses muito 
fechados / ahm / eles têm alguma dificuldade em comunicar / é um povo virado 
para si nem olham / não olham olhos nos olhos quando falam com as pessoas // 
ahm mesmo / eu conheci um cubano que estava lá a viver / e ele dizia / 
realmente aqui o que me falta é o calor humano / as pessoas quando chegam às 
sete da noite fecham-se / e quase não comunicam não há aquela / aquela 
interacção entre as pessoas 

<SIM> I – então um cubano / de um país latino <RISOS> 
OF1 – exactamente / e ali não / eles são todos assim / muito fechados para dentro de 

si próprios / muito / ahm / muito correctos /  
I – e mesmo assim conseguiste / estabelecer comunicação com eles / ou sentiste que 

era mais difícil comunicar com eles devido a esse fechamento? 
OF1 – eu acho que é mais difícil / eu acho que há pessoas que / por diversos motivos / 

que é mais difícil /  
I – sim 
OF1 – eles / ahm 
I – talvez seja mesmo um traço cultural / não é? / do povo / não sei 
OF1 – pois / não sei // não sei / não sei se é do clima / se também será do tempo 
<SIM> I – eu estava a pensar nisso por acaso  
<SIM> OF1 – não há / não tem… 
<SIM> I – anoitece tão cedo  
<SIM> OF1 – cada um vai para a sua casa e pronto e ali está + / e pouca população / 

muito dispersa /  
I – pois / provavelmente é isso 
OF1 – por exemplo / quando fui lá / e colegas minhas diziam / um / um colega nosso / 

um amigo nosso dizia / eu agora já percebo / o meu cunhado / <RISOS> que ele 
é norueguês e aquilo realmente é impre / é um problema para ele se integrar /  

I – pois 
OF1 – porque ele dizia / nós estamos em família / não sei quantos / não sei quantos 

irmãos / e quando nos encontramos aquilo é uma / algazarra terrível / toda a 
gente fala ao mesmo tempo mas toda a gente se entende / e ele não consegue 
se integrar ali / não consegue porque / com ele / tem que ser / tem de se falar 
para ele / não consegue gerir a comunicação com todas as pessoas / e ele diz / 
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eu depois de vir aqui + / diz ele / realmente percebo / por que é que ele é assim / 
mais fechado 

I – exacto / como esteve no contexto dele consegue compreender os motivos  
<SIM> OF1 – pois 
I – dos problemas que ele tem em / em integrar-se  
OF1 – que ele tem 
I – ahm / pronto / e não sei se queres acrescentar mais alguma coisa além dessa 

experiência  
OF1 – não / agora não / mais tarde / eu agora // alguma coisa marcante a esse nível? / 

positivamente e negativamente?  
<PAUSA> 
I – pode ser que mais à frente te lembres quando nós retomarmos 
<INT> OF1 – negativamente / realmente / há culturas há países com que não me 

identifico muito // positivamente também / eu acho que há culturas que são muito 
mais / comunicadoras / ahm / falam muito mais facilmente com as pessoas / são 
/ são mais flexíveis /  

I – pois 
OF1 – e há outras que não / que não se nota tanto / pelo menos /  
I – ou não se nota tanto / ahm / ainda relativamente a esta questão / do seu 

desenvolvimento enquanto professora de línguas e enquanto comunicadora 
intercultural / ahm / eu gostaria de tentar perceber se POR ACASO / ahm / e 
estou-te a fazer a pergunta / directamente porque sei que / que se não for o caso 
me vais dizer porque és franca e / se por acaso a oficina que nós tivemos / 
poderá ter tido alguma espécie de contributo para este desenvolvimento?  

OF1 – eu acho que ela / se integra / ela integra-se no fundo na minha tese de 
mestrado / porque era sobre o plurilinguismo e depois vai… 

<SIM> I – pois / está muito ligado 
OF1 – está muito ligado // e / e portanto // aquilo que eu comecei a fazer antes / no 

fundo / continuo a fazer e a tua acção / veio reforçar isso /  
I – uhm uhm 
OF1 – que é / por exemplo / do lado do intercultural e do plurilinguismo / o que é que 

eu posso dizer / oh / não posso / e eu acho que isso é artificial / ir buscar o Inglês 
tratar na minha aula e não sei quê / isso é artificial /  

I – sim / uhm uhm / uhm uhm 
OF1 – mas tudo bem / uma sensibilização e a partir daí não podemos fazer isso / ou 

quer dizer / podemos / mas eu acho que não sei quais serão as grandes 
vantagens em termos de aprendizagem / não sei se haverá / porque se não é 
sistemático / para isso será talvez perder tempo // mas eu acho que / do lado dos 
valores / do plurilinguismo do intercultural / sim / aí tem / tem 

<INT> I – o trabalho mais dos valores / dentro da linha do que vocês fizeram realmente 
/ porque o vosso trabalho / o teu o da OF2 e da PI2 / foram mais dentro dessa 
linha 

OF1 – é / que é o tratar bem / o aceitar os outros / em / ahm / não aplicar 
determinados estereótipos / aos outros / o respeitar os outros e as culturas do 
mundo / o tentar compreender / embora claro possa não se aceitar / tudo bem /  

I – uhm uhm 
OF1 – mas pelo menos retirar / ahm / tudo aquilo que é negativo ou sobre línguas ou 

sobre culturas / retirar ou tentar lutar contra isso 
I – sim / sim // achas que esse será de facto o grande papel que nós teremos de 

desempenhar enquanto professores? 
OF1 – é / 
I – é mais um trabalho ao nível dos valores 
<SIM> OF1 – é no fundo / ajudar os alunos a se tornarem / ahm / cidadãos do mundo 

+ / não é só o meu cantinho é que interessa + / e os portugueses é que são bons 
+ / ou o que é tradicional é que é bom + / não / acho que não / acho que eles 
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têm é que se abrir ao mundo + / e abrir / ahm / a mente e a perspectiva e os 
valores deles / para serem cidadãos da Europa e do mundo + 

I – uhm uhm 
OF1 – e acho que é mais a esse nível / que eu procuro / quando as situações // 

aparecem / ou mesmo entre eles / sobretudo entre eles + / por exemplo / eles às 
vezes tratam-se mal / procurar evitar esse tipo de coisas / reforçar que todas as 
pessoas merecem respeito + / claro que não / não com discursos / porque acho 
que isso também / não com discursos / mas quando a situação é oportuna / 

I – uhm uhm 
OF1 – todas as pessoas têm direito / a ser respeitadas / é mais / mais nesse nível /  
I – exacto 
OF1 – pelo lado do / dos valores / quer do lado intercultural / quer do plurilinguismo /  
I – então / no fundo / o sumo que tu consegues tirar da oficina que nós tivemos juntas / 

terá sido mais relacionado com isso? 
OF1 – mais com a parte dos valores / sim / 
I – uhm uhm 
OF1 – mas pronto / depois há documentos e isso que / que se podem aprovei… 

talvez… / e há cenas também no programa e há situações que podem surgir /  
I – sim sim 
OF1 – pronto / agora não sou adepta de trabalhar as coisas artificialmente /  
<SIM> I – e desintegrado e // como uma coisa / ahm / avulsa que vamos lá // tem que 

ser um trabalho mais sistemático / também acho // se não / se não é folclore 
<SIM> OF1 – é / é // eu acho que sim // exacto // até porque eles têm aqueles 

estereótipos sobre as línguas e sobre os povos // e não sei quê não gosto disto / 
então mas por que é que não gostas disto? / ah / não sei professora / ó João ou 
Miguel / então / mas porquê? / e eles muitas vezes não sabem porque é uma 
imagem / que tem / que não tem fundamento nenhum / e eu procuro / dizer olha / 
e eu / pelo contrário / gosto muito do alemão / até gosto muito de ouvir o alemão 
e não sei quê / procuro contrabalançar 

<SIM> I – desconstruir não é? 
OF1 – e desconstruir / para eles não ficarem / até porque / o Francês / eles têm 

algumas ideias pré-concebidas e portanto nós / sentimos isso e procuro lutar 
contra esse tipo de raciocínio // 

I – sim sim sim // e realmente 
<INT> OF1 – e relativamente às pessoas + e // é como é 
I – ok / então sendo assim / a primeira parte da entrevista / acho que / se não houver 

mais nada assim a acrescentar da tua parte / podemos dar como terminada e 
avançar / 

OF1 – está bem // 
I – pronto / então a segunda parte como eu te disse era vermos / o seu portfólio / o teu 

portfólio / esta secção // esta secção apenas / que / que eu me centrei mais na / 
na análise desta / para já / desta secção // ahm / que é / e tem aqui algumas que 
eu gostaria se calhar de explicitar melhor contigo / aprofundar e também ver se 
gostarias de acrescentar algumas coisas // pronto / podemos começar pela / pela 
primeira pergunta que era a minha comunicação de comunicação / <RISOS> a 
minha definição de comunicação intercultural é / preferir comunicar por forma 
aos intervenientes se entenderem a comunicarem independentemente das 
línguas faladas // eu acho que percebi / mas gostava que explicasses melhor 
para / para verificar se de facto eu consegui entender o que é que tu querias 
dizer disto / de comunicar + 

OF1 – pronto é / é / diversos intervenientes / que podem ser / de culturas diferentes ou 
de línguas diferentes ou religiões diferentes ou / contextos diferentes / 
conseguirem encontrar um patamar de comunicação mesmo que falem / 
diversas línguas / ou que tenham valores diferentes 

I – uhm uhm 
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OF1 – pronto / conseguir fazer essa / ahm / a comunicação 
I – a comunicação no fundo / fazer com que / fazer com que haja um patamar de 

entendimento / entre eles 
OF1 – que eles se percebam independentemente /  
I – das línguas  
<SIM> OF1 – percebes? / das línguas das culturas dos valores / possam + // é / 

porque acho que aquele que não consegue isso também não sei / não será 
talvez intercultural / não sei // 

I – pois pois / exacto // e depois na pergunta dois tinha / ter competência de 
comunicação intercultural é ter confiança em si // ser aberto aos outros e estar 
aberto às suas culturas / utilizar as línguas e as linguagens necessárias à 
comunicação / ser tolerante com os outros mas / e importante / pareceu-me 
porque fizeste uma frase à parte / não abdicar de si próprio e de ser si próprio / 

OF1 – é / porque eu acho que hoje em dia também / ahm / e isso ouve-se / ouve-se 
em alguns discursos e em alguns sítios / mas eu acho que isso não corresponde 
à realidade porque eu acho que nós somos humanos // portanto temos 
qualidades e defeitos / tudo é muito bonito e podemos aceitar toda a gente / ahm 
/ de qualquer cultura e eu acho que isso não é verdade + / é na teoria tudo bem 
mas eu acho que cada um tem a sua personalidade e inerente à sua 
personalidade / tem determinados valores / e há coisas que não / que eu acho 
que não compreende   

<SIM> I – que não aceita 
OF1 – e tem / toda a legitimidade para isso / acho que tem 
I – uhm uhm 
OF1 – e pronto / e para isso eu acho que não deve abdicar de si próprio isto é / de ser 

aquilo que é dos seus valores e da maneira de pensar /  
<SIM> I – exacto 
OF1 – na comunicação intercultural 
I – exacto / exacto / ahm / mas achas que / que / quando isso acontecer / sei lá / vou 

colocar uma situação hipotética / imagina / eu falo de uma situação que se calhar 
a mim era capaz de me causar algum / alguns problemas / imagina tu estares 
num grupo em que há / ahm / várias pessoas de diversas culturas / e em que 
existe / um casal / de uma cultura islâmica / e em que tu notas que a mulher está 
constantemente a ser subjugada / sim porque isso para mim ia ser uma coisa… / 
que a mulher está constantemente a ser subjugada + e / e que nem ousa falar 
que nem ousa levantar os olhos / como existem assim casos desses não é? / tu 
nessa situação não abdicarias de seres tu própria / como é que tu agirias? 

OF1 – isto é / ahm / como é que eu agia? / teria uma atitude normal e teria que dizer 
aquilo que eu penso / embora eu ache que também franqueza há limites / e dado 
que não se pode dizer tudo / porque a partir de determinada altura há o reverso 
da medalha / pode-se tornar agressiva e tudo aquilo que se construiu pode ser 
destruído / portanto há ali um determinado cuidado ao dizer as coisas / agora se 
eu achar / não vale a pena aquela pessoa não me vai entender não digo nada / 
porque eu acho que é perder o meu tempo 

I – e se calhar entrar num conflito que não vai levar a nada 
<SIM> OF1 – pois que não vale a pena / não iria / não vale a pena / agora / uma 

achega indirecta talvez / dependendo um bocado da pessoa que estivesse à 
frente porque eu acho que há pessoas que não / que não se deixam levar e nem 
vale a pena 

I – pois / teríamos de ver  
<INT> OF1 – ou há o momento certo ou então /  
I – não vale a pena é uma perda de tempo 
OF1 -  é / o momento certo há-de haver sempre / agora se não é aquele / eu acho que 
falar quando não é o momento certo é pior / do que… 
I – exacto / ou seja / temos que ser muito… 
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OF1 – oportunos // e há coisas que / eu acho que há coisas que não / ou que não se 
podem dizer ou que se podem dizer mas acho que temos de ter muito cuidado  

<INT> I – com a pessoa que está à nossa frente 
OF1 – e como se diz / que eu / e disse aí à frente eu não sou adepta daquela eu sou 

muito franca eu detesto ouvir isso / acho isso / ó pá / é / eu digo tudo + / mas é 
mesma aquela expressão / eu digo tudo / eu acho que não pode ser assim 

I – pois não 
OF1 – porque também não gostamos de ouvir quando as coisas são muito duras e 

podem ser verdadeiras / aceita racionalmente mas a nível do do sentimento / 
aquilo dói um bocado + // 

I – exacto 
OF1 – e há coisas que se podem dizer / de formas / e há outras que também se 

podem dizer directamente / depende / depende de quem estiver à frente 
I – exacto / da flexibilidade da pessoa que esteja à nossa frente 
OF1 – é / e da intimidade que tem + /  
I – da relação que se construiu no fundo 
OF1 – exacto 
I – uhm uhm // não sei se neste momento ainda acrescentarias aqui alguma coisa a 

isto do que é ter competência de comunicação intercultural… 
OF1 – ter confiança em si / acho que sim 
I – uhm uhm 
OF1 – ser aberto aos outros e estar aberto às suas culturas / também / utilizar várias 

linguagens para comunicar / sim / ser tolerante com os outros não abdicar // eu 
acho que não sei / acho que não talvez / não estou a ver // assim de repente / se 
calhar se eu escrevesse esta definição agora seria de outra forma 
provavelmente mas … 

I – mas o conteúdo seria  
OF1 – sim / é procurar haver / um patamar nesses tais valores que são universais / e 

humanos  
I – exacto / tentar encontrar / ahm / temos de ter aí quase como referente os tais 

valores / os Direitos Humanos como referente para / para esse contacto 
<SIM> OF1 – lógico // exacto 
I – uhm uhm / os tais valores // bom / depois / a terceira parte / eu tinha-te pedido para 

falares de contactos culturais / viagens / mais relevantes para / ahm / para o teu 
desenvolvimento enquanto comunicadora intercultural / e tu falas nessas viagens 
+ // falas das viagens e dizes que as várias viagens que fizeste / que 
contribuíram muito para a tua sensação de ser uma cidadã europeia e do 
mundo… 

OF1 – é  
I – e eu tinha aqui uma nota que era / explicitar como é que as viagens terão 

contribuído para essa sensação // 
OF1 – ora bem // uma pessoa que está num determinado espaço não sabe como é 

que <RISOS> / como é que isto será / isto é / uma pessoa vive num determinado 
espaço / não muda não sabe como é que vai reagir em outros espaços + / e 
poderia sei lá / sentir-me atrapalhada ou fora do contexto ou achar que não me 
conseguia desenrascar ou que não conseguia comunicar e não foi / e não é essa 
a sensação / que eu tenho / realmente há tanta coisa em comum / que uma 
pessoa / ou através desta linguagem ou da língua ou da comuni… / consegue 
comunicar / mesmo que não / que saiba pouco da língua / consegue comunicar 
+ 

I – ou seja / quando tu vais / quando tu vais de viagem ou quando / quando sabes que 
vais contactar com um grupo de pessoas de outras culturas que seja em 
Portugal quer seja fora / não estás muito preocupada se vais ter sucesso ou 
não? 

OF1 – não 
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I – ahm / vais / e logo se vê / é um bocadinho isso não é? é tipo ahm / o / ahm / a 
aventura / o não ter medo / não estar acanhada / não… 

<SIM> OF1 – ora bem / é assim / há determinados sítios para onde eu não vou + /  
I – sim 
OF1 – mas não / não me preocupa porque / de uma maneira ou de outra / porque / as 

pessoas / cada qual sabe várias línguas /  
I – sim 
OF1 – se não for através do Espanhol é através do Inglês / se não for através do 

Inglês é através do Francês // e há-de ser / estas três línguas já esgotam assim / 
ahm / metade / consegue-se contactar com muita gente / portanto / por aí / não 
há não há grande coisa / depois também aquela sensação da globalização / uma 
pessoa sai daqui e encontra muitas vezes as mesmas coisas lá fora + / e se não 
é / e se não encontra / se é diferente também é / enriquecedor / é / são 
experiências diferentes e que tem / e enriquecedoras e uma pessoa acaba por 
colaborar e / achar graça / e gostar / 

I – exacto / e experimentar 
OF1 – pois 
I – ok / então / é mesmo essa sensação de te sentires / integrada / em qualquer 
<INT> OF1 – pois /  
I – para já / tendo em conta as experiências que tens tido não te sentes estrangeira? 
OF1 – não / não me sinto estrangeira / mas quer dizer / não me sinto estrangeira / eu 

acho que podia estar em qualquer sítio agora / ahm / às vezes / eu penso que há 
também negligências e mesmo racismo relativamente às / culturas / isto é 
quando são mais como a nossa / às culturas do sul 

I – uhm uhm 
OF1 – na nossa / quer dizer / é uma coisa que não é muito óbvia / mas acho que 

também existe um bocado //  
<SIM> I – será? 
OF1 - e por isso é que há países onde me sinto melhor do que noutros + 
I – óbvio não é? / se calhar é aqueles onde / consegues encontrar mais… 
OF1 – pronto // é e onde há mais culturas e / e / sei lá / e mais pessoas diferentes + /  
I – sentes-te mais integrada / nesses contextos? 
OF1 – mais integrada / nesses contextos 
I – uhm uhm / ok 
OF1 - <IND> e nunca fui / fui só uma vez à Alemanha / fui poucas vezes / e a ideia que 

eu tenho dos alemães é muito positiva / mas depois no contacto com eles // essa 
imagem já não / ahm / acho-os fechados / pelo menos com quem eu contactei / 
achei já / se calhar / que eu tinha uma imagem um bocado idílica do povo porque 
eu acho / pronto / que eles devem ter aprendido alguma coisa com a História / a 
ideia / e tenho colegas que casaram com alemães e dão-se muito bem / e eu 
tinha uma ideia muito positiva // mas depois / ou alemães ou austríacos / se 
calhar até eram austríacos / mas depois do / do convívio acho que realmente 
eles não fazem muito alguns por / também / por falar e contactar com as 
pessoas // 

I – são fechados? 
OF1 – é  
I – exacto 
OF1 – mas é um bocado // eu não tinha essa ideia deles / mas pronto 
I – pois / lá está / nós / tanto as imagens positivas como as negativas muitas vezes 

nós no contacto com o povo até acabamos por 
<INT> OF1 – pois / porque / ahm / o alemão / porque o alemão é um pouco / eu não / 

já fui uma ou duas vezes à Alemanha mas foi insignificante / e tenho uma ideia 
positiva à cerca deles  

I – pois / mas no contacto / achaste que realmente houve um retrocesso 
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<INT> OF1 – agora / sim foi / foi um bocadito / não foi assim com muita gente que eu 
contactei mas as pessoas com quem eu contactei achava que não 
correspondiam bem / àquela ideia positiva que eu tinha dos alemães // 

I – exacto / exacto 
OF1 – pronto / são pessoas assim / ou com / é difícil falar com eles / eles não 

alimentam a conversa / pelo menos os que eu conheci / não alimentam / 
enquanto se for / de outras nacionalidades / ou seja / se calhar mais do sul / não 
é? / alimentam a conversa / respondem / eles ali já não / não foi bem assim / 
eles não… 

I – se calhar tem um bocadinho a ver com aquilo que falaste agora há bocadinho dos 
noruegueses / do // ser um povo mais fechado também tem a ver às tantas com / 
com o clima com / não sei / estou a inventar 

<SIM> OF1 – pois // é normal / 
<RISOS> 
I – e a pensar alto também / não sei // depois fala / lá está / vamos agora falar um 

bocadinho disto dos estereótipos / dizes que também com as viagens que foste 
percebendo que há culturas que são entidades e que efectivamente alguns 
estereótipos podem ter justificação / mas que ao contrário / que o contrário 
também é verdadeiro e que muitas vezes a imagem que se tem de determinado 
povo pode ser injusta // e então eu aqui / gostava que  

<INT> OF1 – aqui encaixa-se / eu acho / a imagem dos alemães /  
I – exacto 
OF1 – porque eu acho que por causa da História / da Segunda Guerra Mundial / acho 

que é um povo + 
I – muito injustiçado 
OF1 – injustiçado / e dizem qualquer coisa e depois / então mas vocês <IND> e eu 

acho que é um povo que eles já não merecem isso /  
I – exacto 
OF1 – já não merecem ter / ahm / essa / ahm / essa imagem é ultrapassada / porque 

eu procuro defender nos miúdos / ah o Alemão / então o Alemão qual é o 
problema? / o Alemão até é giro e não sei quê / e tento / porque eu acho que é 
um povo // que / ahm / que tem / que tem esse peso 

I – uhm uhm  
OF1 – e eu acho que está mais que na hora de / avançar 
I – exacto / de andar para a frente // ahm / e eu quando li isto achei interessante o que 

tu disseste / dares um / um ênfase grande aos estereótipos e às imagens que 
nós temos dos povos / e gostava de reflectir contigo sobre qual é que tu achas 
que é o papel que essas imagens podem / dos povos / podem ter aquando de 
um encontro intercultural / 

OF1 – por exemplo / eu agora estava / eu já fui três vezes a Itália / e duas vezes fui e 
não consegui ter uma imagem deles / aquela imagem que diz / ahm / eu estas 
férias também fui outra vez a Itália / e realmente / eles fartam-se de falar / 
comunicam / é aquilo que / mas eu ainda não me tinha apercebido até aí / é um / 
eles são um bocado assim / falam falam falam / quando há um grupo realmente 
quem fala mais é os italianos / adoram falar / conviver / e eles são um bocado 
assim e eu / até agora / das vezes que fui / ainda não me tinha apercebido bem / 
dessa / desse lado / pronto e acho que são comuni / e há a imagem que eles são 
comunicadores e são efectivamente  

I – e são efectivamente / é uma imagem 
OF1 – e eles realmente fartam-se de falar / até falam de mais 
I – pois / exacto 
OF1 – muito bem-dispostos e gesticulam muito / e isto aquilo e aqueloutro + 
I – é são / normalmente tem-se essa imagem de que são muito comunicadores 
<SIM> OF1 – pois 
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I – mas lá está / nós nem sempre conseguimos / ahm / aquando de um primeiro 
contacto ahm 

OF1 – pois / de facto foi a primeira vez que eu fui lá e que me apercebi / porque das 
outras vezes não tinha / não conseguia ter / ou porque eles também são 
diferentes / mas não conseguia ter assim uma IMAGEM o italiano é isto / e desta 
vez pareceu-me que eles eram realmente <RISOS> 

I – comunicadores / e achas que essa 
<INT> OF1 – sim / falam muito e gostam muito de falar / são muito faladores + 
I – e achas que é importante nós termos / ahm / nos guiarmos / por essas imagens 

que temos dos povos quando vamos ao encontro deles? 
OF1 – eu acho que é importante / ahm / guiarmos não sei / mas tê-las em mente // 
I – sim 
OF1 – tê-las em mente porque pode ser uma imagem negativa e uma pessoa deve ter 

cuidado de não / por exemplo na Alemanha / de não cometer ali nenhuma gafe // 
não é? / ahm / a pessoa individualmente não tem / responsabilidade naquela 
imagem e pode-se sentir ofendida + 

I – exacto 
OF1 – acho que / deve ser / e depois também acho que se for positiva / reforçá-la / 

olha / vocês realmente são umas pessoas muito simpáticas e ahm 
I – poderá ser uma forma de aproximação até 
OF1 – pois / negativas não / e acho que há povos que // sei lá coitados / e há outros 

que + / por exemplo / quando eu fui / a dois países árabes / a Tunísia e Marrocos 
/ totalmente diferentes eu achei // a Tunísia adorei + achei as pessoas 
simpáticas + e Marrocos / eu achei aquilo horrível / horrível no sentido em 
termos de / eu percebi relativamente a Marrocos por que é que normalmente há 
sempre terroristas / implicados nessa / normalmente há sempre marroquinos / e 
tunisinos não deve haver // 

I – pois 
OF1 – e eu percebi / porque dois povos quer dizer / por mais que / têm muita coisa em 

comum mas  
<INT> I – sim / ambos árabes / ambos / ahm / de cultura islâmica / ambos foram 

colónias francesas 
<SIM> OF1 – eu achava que / pois / fui primeiro à Tunísia e achava que eles eram / e 

eles não são bem assim + / são bem diferentes / eles são / achei as pessoas 
muito simpáticas + / afáveis + / ahm / muito / pronto / gostei gostei / e já ali nem 
tanto 

I – em Marrocos já não gostaste tanto? 
OF1 – não // não / acho que eles / ahm / e sente-se / não é só / eu pelo menos senti / 

não é só num lado nem só noutro / eles / ahm / achei-os MUITO desconfiados // 
achei que é preciso ter muito cuidado / eles são muito exploradores / não gostam 
de nós / não gostam de ocidentais / eu acho que é isso / embora disfarcem / uns 
talvez mais outros não mas digamos que / muitos daqueles com quem eu 
contactei era num hotel e o cliente não tem razão + /  

I – uhm uhm 
OF1 – porque eles realmente eles não fazem nada / e por exemplo eu até tive doente 

lá / e precisava de uma maçã / não / não havia maçãs // não te arranjam / se 
fosse num outro país qualquer / então não te arranjam uma maçã? uma coisa 
que é tão simples de arranjar? /  

I – pois 
OF1 – ali não /  
I – pois / exacto / se calhar não /  
OF1 – não / não facilitam / ali ahm e mesmo se tu perguntares qualquer coisa / ah 

então não poderá ser assim? / eles acham que aquilo / é pô-los em causa / pô-
los em questão e / sobe logo o tom de imediato / e depois quando eles se 
aborrecem logo ali / eles MUDAM de língua /  
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I – pois / que é para nós NÃO percebermos 
OF1 – para nós NÃO percebermos / mas percebe-se pelos gestos e quem diz / e 

aconteceu-me isto por causa da maçã / lá o responsável disse / ah ela que vá 
passear / quer dizer / era o que mais faltava / não há // uma pessoa percebe // 

I – claro 
OF1 – e eu acho que eles realmente / eles não são / eu achei / pronto / eu achei o / 

ahm / vendo esses compor / e repetidos em vários sítios claro / eu também 
estive lá oito dias / e mesmo aquela / ahm / a política que havia / uma pessoa 
não pode dizer mal de ninguém / portanto há ali / há pessoas do Estado em todo 
o lado a ouvir / as pessoas têm medo / as mulheres não / andam / ahm / não se 
vê nada / não se vê pés / só se vê mãos e a cara / mais nada / não se vê MAIS 
nada / na Tunísia // não é sempre assim / mas nota-se que há vários estilos / há 
variedade / há quem ande sem véu / há quem ande / ahm toda de preto / outras 
não // ali não / nota-se que é um povo ali que tem / diferentes / e percebi que há 
ali uma raiva / que eles têm uma raiva contra o mundo + / ahm / ou pelo menos 
contra os ocidentais / e percebi por que é que agora normalmente quando há um 
atentado + / há sempre alguém ou / um marroquino / porque realmente / eles 
acho que eles não gostam de nós… e já os tunisinos não  

I – pois / já têm outras abertura os tunisinos 
<SIM> OF1 – é // são mais afáveis 
I – mas é engraçado / porque a nível de / da própria história dos dois países e tudo tão 

/ ahm / conseguimos encontrar tantas semelhanças + 
<INT> OF1 – ou não sei / ou terá a ver com / com / em termos se calhar / de ter mais 

dificuldades / os marroquinos / um país mais pobre /  
I – talvez seja isso // se calhar também não vive tanto do turismo como o tunisino e 

não está tão habituado a / receber + // os turistas  
<INT> OF1 – depois é engraçado / o estilo / dentro depois do que eu achei mais 

simpático neles nós às vezes contactávamos / eram aqueles que eram berberes 
/ portanto que eram mais do sul + 

I – sim 
OF1 – e esses realmente eram os que / eram com quem se falava bem / que eram 

simpáticos + / que ajudavam / esses / ahm / eram os que realmente / naquele 
grupo / digamos / que vinham / que vinham dessas tribus + / que eram 
simpáticos e afáveis / nota-se que eles têm mais / contactos / que eles são 
comerciantes 

I – pois 
OF1 – lidam com as pessoas / e talvez isso / mas realmente eram pessoas com quem 

eu me sentia bem + /  
 I – exacto / exacto 
OF1 – agora os outros / os outros / nem sempre e se as coisas não lhes correm bem 

eles não / facilitam  
I – não facilitam // bom / então já que estamos nisto de falar das viagens / vamos 

tentar perceber / vamos agora passar para o quatro que tem a ver com os 
registos dos teus contactos com pessoas de outras culturas e eu pedia-te / ora 
que pensasses em outros contactos que te tivessem trazido sensações de bem-
estar / e tentar perceber o porquê dessas sensações / ora que pensasses 
também em contactos que te tivessem feito sentir sensações de mal-estar / e 
acho que aqui falaste da questão de Marrocos / e também tentar perceber 
porquê // ahm / podemos então / bom / aqui / falaste da Grécia mas eu não tinha 
assim nada / percebi o que é que querias dizer // ah / depois dizes que uma 
outra situação que neste momento já não consigo individualizar / porque deve 
ser alguma coisa que te acontece com recorrência / é / tem a ver com a ligação 
com a língua espanhola + / tu notas muitas vezes que / quando / quando vais / 
em viagens / contactas com outros povos que / quando vêem que tu és 
portuguesa muitas vezes tentam / começam a tentar falar contigo em Espanhol /   
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OF1 – é / normalmente é / eles chamam / ahm / 
<SIM> I – e eu achei interessante / porque para muitos portugueses  
<SIM> OF1 – portuguenhol / ahm / não sei o nome… 
I – portunhol 
OF1 – pois / portunhol / pois 
I – ahm / e eu até achei interessante / porque para muitos portugueses isso seria logo 

um motivo de afastamento / tipo / é pá / pensam logo que eu sou espanhol e 
começam logo a falar comigo em Espanhol / mas não / sou português ah sou 
português / Portugal não é uma província de Espanha / há muitas pessoas que 
teriam esta atitude / e eu achei interessante / e então / ahm / gostava que me 
falasses um bocadinho sobre isso + 

OF1 – eu acho que é / ahm / esse aspecto é por causa da facilidade da comunicação / 
portanto / eles sabem / ou / há muita gente que os portugueses / entendem o 
Espanhol ou que são línguas próximas /  

I – sim 
OF1 – como o Espanhol / tem / ahm / não sei se / bem / mais divulgação e mais 

falantes + 
I – sim 
OF1 – portanto / eu acho que é por uma questão de facilidade e economia / portanto / 

se eu sei Espanhol e eles são portugueses / se eu falo em Espanhol ele vai-me 
entender / e eu a ele / e pronto 

I – exacto / exacto / e eu acho interessante também o facto de / ahm / eles não 
escolherem / o Inglês / em vez do Espanhol / porque sei lá / o Inglês é que / é 
que / actualmente / está quase / como / visto como a língua / ahm / a língua 
internacional / 

OF1 – pois / mas isso também depende do sítio para onde se vai /  
I – uhm uhm 
OF1 – se for lá mais para o norte / é tudo Inglês / mas eles / mas eles procuram / eu 

por acaso assisti a uma coisa // ahm / em Copenhaga / que / bem nós fomos a / 
bem / lá é tudo louro / portanto quem tem a minha cor ou a tua  

<INT> I - vêem logo que é estrangeiro /   
OF1 – por acaso eu não imaginaria <RISOS> // é TUDO louro / é tudo louro / e 

portanto vêem-se logo as pessoas / as pessoas do sul / e fomos a um 
restaurante e estávamos lá e pedimos não sei o quê em Inglês / e pronto / e veio 
um casal de espanhóis que não sabiam falar Inglês / e a senhora deu-lhes a 
ementa e eles não percebiam nada e levantaram-se para irem embora + / não se 
sentiam bem 

I – pois 
OF1 – e a senhora foi logo atrás deles / não não / deixem-se estar / o que é que 

falam? / Francês? / Espanhol? não sei quê / e depois lá tentou comunicar / com 
eles em Espanhol / pronto / nesses países não é o Espanhol / mas sei lá / onde 
há várias línguas e / daqueles grupos / se há grupos de Espanhol / os 
portugueses são de imediato / ou muito assimilados a / ahm 

I – a esse grupo 
OF1 – a esse grupo de Espanhol 
I – uhm uhm // e se calhar até acaba por ser um pouco até mais simpático / acaba por 

ser quase mesmo uma aproximação com a nossa língua não é? / porque acham 
que é mais próximo + 

OF1 – é é é é / eu acho que tem a ver com a facilidade de comunicação / mesmo às 
vezes / sei lá / há sempre um sinónimo / uma palavra que não / mas depois há 
sempre outra / há sempre um sinónimo em Português que já dá / que já dá para 
perceber 

I – exacto / é verdade / uhm uhm // depois // ah / falas de outra coisa que é / 
apercebeste-te também / nesses contactos / da ideia que os outros povos têm de 
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nós / ahm / dos portugueses // e / o que é que dizem quando vêem nós somos 
portugueses dizem logo Figo / José Mourinho / as coisas mais ligadas ao futebol  

OF1 – pois  
I – mas que também têm logo / ahm / ideias relacionadas com as economias / com 

outras características como o facto de sermos agarrados ao dinheiro / de tu falas 
aqui /  

OF1 – é / porque eles / à custa disso ainda nos fazem descontos normalmente 
<RISOS> /  

I – isso é óptimo 
OF1 – mesmo em Marrocos / ah pois vocês são portugueses / ai então pronto / se 

fossem alemães eu faria X / mas vocês são assim nossos irmãos / então 
fazemos Y / 

I – pois 
OF1 – porque eles têm a ideia que temos pouco / 
I – pouco dinheiro 
OF1 – pouco dinheiro / e portanto aquelas culturas mais do sul / facilitam muito a esse 

nível / e acham que nós também somos mais pobres + / e portanto / facilitam 
não é? / têm a ideia de que o capitalista é o alemão / e se fossem alemães / já 
não 

I – já não baixavam o preço / que engraçado / realmente até a esse nível as 
representações têm repercussões de facto // e eu / tinha aqui uma nota que era / 
se achas que é importante nós sabermos qual é a representação que os outros 
têm de nós / aquando de um contacto intercultural? 

OF1 – eu acho que sim / porque algumas são positivas e outras são negativas / e as 
negativas nem sempre <RISOS> / gostamos de as ouvir não é? 

I – pois 
OF1 – mas acho que sim / acho que é uma informação que depois pode-nos ajudar / 

ahm / a gerir / em determinado contexto pode-nos ajudar +  
I – exacto / pode-nos ajudar a gerir / sei lá / se tivéssemos uma informação  
<INT> OF1 – sim / imagina que eles achem que / ahm / sei lá / que tivessem uma ideia 

negativa / que somos antipáticos e não sei quê / se calhar / podia-se dirigir a nós 
de uma forma mais fria + /  

I – e se calhar assim nós conseguíamos perceber o porquê + 
<INT> OF1 – antecipar / até antecipar primeiro e dizer / olhem / vocês têm a ideia mas 

não é assim ou eu não sou assim / ou / ahm / ajuda / talvez no início a desfazer / 
ou pode ajudar a desfazer algum equívoco e nós percebermos / o que é que os 
outros / o que é que o outro poderá pensar de nós  

I – exacto / exacto // as sensações de mal-estar realmente falaste muito dessa questão 
do / do marroquino / de serem muito desconfiados / e de / de não gostarem de 
nós ou parecerem não gostar de nós e serem pouco abertos e tolerantes em 
relação ao ocidente / ahm / mas que à medida que ias caminhando para o sul / 
com o berberes que as coisas pareciam ser mais fáceis / não sei se te lembras 
de mais alguma além dessa  

OF1 – de / ahm /  
I – já me falaste um bocadinho da Noruega / ao início… 
OF1 – na Noruega / eles têm dificuldade em / manter o contacto visual / na 

comunicação 
I – e isso é importante 
OF1 – uhm uhm / e acho que eles têm alguma dificuldade / mais // ahm / e depois 

pronto / é aquela situação / ahm / mais para o norte / eles se calhar têm uma 
ideia de que os povos do sul são mais / ahm / pobres / ou mais / eles têm ali uma 
ideia que não sei muito bem qual é / ou que somos inferiores / ou qualquer coisa 
/ que eles / eu acho que eles também eles / reparam um bocado em nós + / por 
exemplo / eu lembro-me de uma situação na Noruega / ahm / eu e uma amiga 
minha / ela era loura / e eu / ela loura e eu morena / olha esta é espanhola // 
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portanto / tinha o cabelo escuro / aquela representação / tem cabelo escuro é 
espanhola / não sei se é positivo ou negativo / mas às vezes não sei… 

I – pois / exacto / fazem logo essas … 
OF1 – é 
I – essas associações / 
OF1 – essas associações também 
I – uhm uhm / mas não houve assim nenhuma / nenhum momento nesse teu contacto 

com os noruegueses ou com outro povo nórdico que te tenha / que te tenha + 
OF1 – marcado negativamente? 
I – marcado negativamente… 
<PAUSA> 
OF1 – não / assim não… 
I – não / então a única / praticamente / o único momento foi mesmo essa tua ida a 

Marrocos… 
OF1 – é / de más é… 
I – é interessante // só teres essa experiência /  
OF1 – é bom? 
I – é bom / só teres essa experiência negativa / não é? 
OF1 – é óptimo / 
I – nunca paraste para pensar? / por que é que / por que é que… 
<INT> OF1 – se calhar talvez noutro sítio / agora não me recordo… 
I – mas também se não te recordas é porque não foi marcante / não é? / e pode ter 

sido uma coisa ou outra que / poderia acontecer também cá / ahm / mal-
entendidos há em todo o lado / não é? / agora / nunca paraste para pensar… 

<INT> OF1 – as pessoas não podem dizer tudo o que pensam aqui / não podem /  
I – e mesmo o contexto político não é? 
OF1 – é / nós fomos a uma zona não sei onde / lá de / ahm / do rei / do rei actual 
I – uhm uhm 
OF1 – e um espanhol qualquer disse / olha este / mandou cortar a cabeça a não sei 

quem e fez isto / ahm / e vieram os guias e disseram / vocês estejam calados / 
estejam calados / porque aqui há polícia há pessoas disfarçadas a ouvir / e 
vocês vão logo para a prisão / uma pessoa não está habituada a este tipo de 
coisas / acham muito estranho / realmente as pessoas não / não têm <IND> que 
estão com mais não sei quantas pessoas e que lá estão representantes do 
governo / é tudo assim / e uma pessoa quando vai não se apercebe bem / mas 
depois ao entrar mais começa-se a aperceber + / ali não se pode dizer mal do rei 
/ e não é / não é como em Inglaterra / é não se pode dizer mesmo  

I – exacto 
OF1 – não podemos dizer / se não podemos ir para a prisão /  
I – apenas porque estás a expressar a tua opinião 
OF1 – é / e nós às vezes / por exemplo / em relação / nós não temos às vezes essa 

noção / agora pronto / fui aprendendo / foi uma coisa que eu aprendi / se vai 
para o estrangeiro não diz mal / não pode / nomeadamente em países onde não 
conheça / tem que se dizer bem / ou então / não se diz / ou / tenta-se um 
discurso neutro  

I – exacto / tenta-se utilizar um discurso neutro  
OF1 – porque aquilo às vezes não é bem / ali era um problema / por exemplo / ahm / 

eu fui a Cuba / mas é diferente / quer dizer / também existe isso / mas é um povo 
totalmente diferente /  

I – pois 
OF1 – mas também ali / uma pessoa / ahm / eu às vezes dizia / pois vocês têm Fidel 

Castro / realmente / é uma pessoa / única no mundo / e / ahm / as pessoas que 
discordam não dizem nada // e as pessoas que concordam / é realmente e não 
sei quê / mas há muitas pessoas que… 

I – mas ninguém disse nada contra? 
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OF1 – não / ninguém diz nada contra / ou pode dizer / ah / eu tenho a minha irmã que 
está exilada lá em Portugal / mas / tu percebes / mas não… 

I – pois / mas não há mais desenvolvimentos além disso 
OF1 – não há mais desenvolvimentos  
I – pois / às vezes são questões que nos passam um bocadinho ao lado / a 

contextualização política 
OF1 – é é / e isso é tão importante / e eu aprendi que quando sair daqui e for para 

algum sítio não posso dizer mal 
I – pois 
OF1 – para já nunca se sabe quem é que se tem à frente / e depois realmente pode 

ter este impacto / isto / isto é um exagero /  
I – pois 
OF1 – não se pode dizer mal dos reis e depois pode ir para a prisão e não sei o quê / 

e depois as pessoas que estão contigo e que são marroquinos supostamente / 
também / também estão implicados /  

I – ui / isso pode ter consequências desastrosas  
OF1 – uma pessoa aqui no ocidente não tem bem essa noção / passa-nos um bocado 

ao lado 
I – pois passa / pois passa / porque / felizmente vivemos em países livres / ou / e 

democráticos / e acaba por nos passar isso tudo um bocadinho ao lado // ahm / 
pois / se calhar também esse teu cuidado em não ferir em / em / em mostrar 
sempre respeito e abertura em relação ao outro também tem feito com que não 
tenhas tido grandes experiências de mal-estar / não é? // pronto / se calhar 
podemos avançar / pergunta cinco / o que é que no teu percurso de vida 
contribuiu para a tua capacidade de estar com o outro? / e tu dizes que não te 
recordas de episódio nenhum em especial mas depois fazes aqui alguma 
enumeração // falas muito da aprendizagem com os teus próprios erros que 
contribuiu para a tua forma de estar com os outros / e aquilo que disseste logo 
no início / que não és adepta do politicamente correcto mas também não da / 
ahm / da franqueza acima de tudo / que tem que haver um equilíbrio / ahm / e eu 
gostava que explicasses um bocadinho melhor essas aprendizagens + e por que 
é que achas que é importante para a tua forma de estar com o outro e de 
comunicar com o outro / eu acho / estas duas coisas que tu destacas // além 
também desta / mas esta eu percebi o que querias dizer / não faças aos outros o 
que não gostarias que te fizessem a ti /  

OF1 – com os meus próprios dizeres / acho que foi mesmo isso / há coisas que não / 
que não vale a pena dizer+ / porque não contribuiu em nada / não são nada 
construtivas / não ajudam em nada / portanto / para dizer / será alguma coisa ou 
que ajude / ou então não vale a pena / ahm / não quer dizer que eu faça sempre 
isso / há momentos em que uma pessoa diz o que não quer 

I – pois / pois / é mais forte que nós 
OF1 – pronto / e depois arrepende-se logo / não devia ter dito isto / para que é que eu 

disse isto? isto é ridículo /  
I – pois 
OF1 – claro que isto // ahm / mas às vezes também acontece / mas eu procuro / evitar 

isso /  
I – uhm uhm 
OF1 – e depois não adepta do politicamente correcto / porque eu acho que é mentir / é 

mentir a si próprio / pronto / é óbvio / é ser infiel a si próprio e mentir a si próprio / 
ahm 

I – e no contacto intercultural valoriza-se muito também o ser / o ser eu / o seu próprio 
/ o ser EU PRÓPRIA como tu disseste ao início / ser genuína no contacto… 

OF1 – sim / acho que sim / acho que isso é / é importante / não quer dizer que se diga 
tudo / ou que a pessoa não possa ter privacidade / mas também / entre o mentir 
ou não dizer nada // acho que é / pronto / também se pode não dizer nada / ou 
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omitir // e depois aqui / a franqueza / essa eu não sou mesmo adepta / há 
pessoas que gostam muito e dizem / ahm / mas eu acho que não / para já 
porque muitas dessas pessoas / ahm / não vêem o reverso da medalha+ / e se 
lhe fizessem a mesma coisa elas próprias se calhar não gostariam / depois 
porque à custa disto há muita coisa que é dita completamente desnecessária / 
que não contribuiu em nada / que não / que nada é para facilitar a interacção 
nada / ahm / para ajudar / nada antes pelo contrário / embora seja verdade às 
vezes / ahm / o efeito é muito negativo / portanto acho que também / pesando as 
duas coisas / acho que não / que não vale a pena ter essa franqueza digamos 
brutal /  

I – uhm uhm 
OF1 – e depois eu acho que há muitas pessoas que são um bocado assim / e é isto / 

no fundo é uma certa crueldade que as pessoas têm / e às vezes é acharem / 
que são superiores e que podem + 

I – é o complexo de superioridade não é? 
OF1 – é / pois /  
I – e que por serem superiores que podem apontar o dedo / e não percebem / que não 

se relativizam a elas próprias no fundo / não é? 
OF1 – é 
I – pois / ok // bom / depois / e estamos quase a terminar esta parte / havia esta parte 

em que eu te pedia para / imaginares que vais passar uma estadia de meio ano 
num país estrangeiro o que é que precisavas de saber? / e então aqui tem várias 
informações / pronto as pesquisas / o inteirares-te sobre a cultura para não 
cometeres gafes ou para não ofenderes ninguém / saber um pouco da História / 
dados turísticos / ahm / dizes também / preciso também de saber quais as 
línguas estrangeiras mais faladas e talvez voltar a praticar o meu Inglês /  

OF1 – é 
I – uhm uhm / ahm / preciso de aprender algumas palavras na língua do país para 

poder começar a comunicar / deste ênfase ao Inglês /  
OF1 – sim / porque / quer dizer o Inglês depende do sítio / 
I – uhm uhm 
OF1 – se for lá para o norte / eu acho que aquilo eles até nascem a saber Inglês eles 

falam todos eu acho que eles devem falar / até em casa / não sei  
I – pois / não sei 
OF1 – fiquei com essa sensação / mas não sei se é porque  
<INT> I – desenrascam-se tão bem em Inglês que nós 
<INT> OF1 – eles falam / eu acho que aquilo não é a língua materna / ou eles devem 

aprender desde cedo  
I – uhm uhm 
OF1 – não sei se entre eles / aquilo é uma segunda língua 
I – pois / não sei também muito bem como é que funciona 
OF1 – portanto / eles ali é assim / é a língua do poder  
<INT> I – em alguns países é de facto / na Noruega / ahm / em alguns países / o 

Inglês eles têm muita  
<SIM> OF1 – na Dinamarca / ahm / aqui não / não teria hipótese nem com o Francês 

nem com o Espanhol / e tinha que ser com o Inglês nessas zonas  
I – exacto 
OF1 – noutros sítios / noutros sítios depende / podia ser ou o Francês ou… 
I – mas achas que é importante tentar arranjar sempre um / uma / perceberes se 

alguma das línguas que tu dominas +  
OF1 – se é falada lá 
I – se é falada lá e se poderá ser plataforma de comunicação 
OF1 – é / por exemplo / se eu fosse para a Tunísia / não / aí… 
I – sabias que tinha de ser Francês 
OF1 – já sabia que podia falar em Francês  
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I – se fosses para um país da América Latina / aí podias utilizar o Espanhol 
OF1 – Espanhol e Português  
I – exacto 
OF1 – pronto / era // se fosse / já sabia aonde e se precisasse de Inglês tinha que 

rever ou / mas pensar mais / dar mais atenção 
I – exacto / ahm / achas que agora acrescentarias alguma informação? retirarias 

alguma?  
<PAUSA> 
OF1 – não sei / acho que não / talvez não 
I – depois / se fosse o contrário / se nós cá na / nesta escola / nos fôssemos receber 

um professor vindo de outro país / ahm / durante um ano lectivo / ahm / eu 
perguntava o que é que tu achavas que ele precisava de saber / e tu dizes as 
mesmas informações  

OF1 – é / portanto / informações práticas eu acho que isto é muito importante para o 
dia-a-dia / depois como é que as pessoas / algumas informações sobre a cultura 
/ a História talvez / alguma coisita / pelo menos o contexto político ou o 
contexto+ 

I – uhm uhm 
OF1 – ahm / e depois se calhar ajudá-lo a dizer alguma palavritas em Português para 

ele começar a comunicar e depois a língua / não sei / depende / mas ajudá-lo a 
comunicar e naquilo que… fosse preciso que ele tivesse necessidade  

I - ahm / mas uma vez que aqui não era um contexto de viagem era mesmo um 
contexto profissional / ele vinha para esta escola / vinha integrar-se nesta escola 
/ achas que essas informações bastavam / bastariam essas informações para 
ele… 

OF1 – para ele vir para a escola? 
I – se ele viesse para a escola mesmo trabalhar… 
OF1 – teríamos de o pôr a par de todo o funcionamento da escola / dos programas / 

do tipo de alunos / do sistema / ahm / tudo aquilo que nós também precisamos 
ele também precisaria… 

I – exacto / exacto / e dar-lhe um bocadinho de 
<INT> OF1 – os manuais / pronto / o apoio é o apoio / quando se recebe uma pessoa 

que não conhece tem que se dar essas informações todas e ajudá-lo / 
I – exacto / a integrar-se 
OF1 – é 
I – ok / vamos então para a última pergunta / que era para reflectires um pouquinho 

sobre o teu perfil enquanto comunicadora intercultural / e pedia para tu 
enumerares as qualidades e defeitos // ao nível das qualidades não sei se 
gostarias de acrescentar  

<INT> OF1 – envolvo-me na comunicação / procuro cooperar e ajustar-me a outras de 
modo a (terarara) / procuro desfazer <IND> que dê acesso ao conflito <IND> 
posições novas <leu o que consta da secção “O Meu Pefil Intercultural” do e-
Portfolio Profissional> o que é que eu poderia acrescentar aqui? <PAUSA> não 
sei talvez não acrescentasse nada assim depende 

I – isto provavelmente é aquilo que mais valorizas no teu perfil de comunicadora 
intercultural 

OF1 – é 
I – e de repente te ressalta / quanto aos defeitos / tu dizes / acho que tens dois / 

consideraste dois / o primeiro / não aceito tudo das outras culturas / não aceito 
situações que diminuam as pessoas e posições que lhe possam retirar direitos 
que considero importantes / e eu deparei-me com isto e perguntei mas será que 
isto é um defeito? / para a comunicação intercultural 

OF1 – pois / pois realmente / quer dizer // há pessoas que acham que deve aceitar 
tudo mesmo que / há quem defenda a tradição e que é tradição e vamos deixar 
estar e ponto final e acabou 
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I – pois 
OF1 – isso acho que / para mim é um defeito / há coisas que eu acho / por exemplo a 

corrida de touros eu acho que devia ser / isto devia acabar há séculos quer dizer 
/ para mim / não acho lógico que exista+ /  

I – digamos que vai contra os teus valores… 
OF1 – claro / eu não consigo perceber o que é que se pode ver ali de interessante 
I – uhm uhm 
OF1 – ver um animal a sofrer no meio de uma multidão aos gritos / cheio de calor / 

ahm / e que vai morrer e se defende / qual é / eu não consigo ver que graça é 
que aquilo tem + / eu pessoalmente não consigo dizer // há coisas que eu acho 
que a tradição pela tradição não / acho que tudo bem que se registe+ 

I – mas quando tu dizes que não aceitas / ahm / não aceitas / mas respeitas / toleras 
entres aspas / ou não aceitas e fazes questão que o outro perceba que 
condenas? <PAUSA> se calhar depende das situações não é? 

OF1 – ora bem / pois também depende das situações / eu penso que / ahm / primeiro 
depende da pessoa // e há pessoas que são / que não vale a pena / mas já disse 
/ pronto não vale a pena / embora eu posso-lhe dizer que não concordo / e 
porquê  

I – sim 
OF1 – e porquê se vier à conversa / se se justificar se surgir / isso sim / agora isso não 

me impede de eu + 
I – de estabelecer comunicação com ele 
OF1 – de estabelecer comunicação e falar com ela / se calhar há outros assuntos / 

ahm / diferentes onde eu me entenda como há situações religiosas por exemplo 
que eu também não entendo muito bem / e alguns colegas até são meus 
colegas e pronto / por exemplo sei lá / há pessoas / agora estou-me a lembrar / 
ahm / quando é para se casarem têm de mudar de religião / eu também não 
acho que seja justo / no entanto continuo a falar com essas pessoas / claro que 
é um assunto que pronto não é abordado porque se fosse abordado olha não 
acho justo / mas não acho <IND> 

<INT> I – se te pedissem opinião tu darias a tua opinião / mas isso também não vai ser 
um entrave à comunicação da tua parte  

OF1 – não  
I – pronto lá está daí a minha pergunta será que é defeito porque eu acho que poderia 

ser defeito se te recusasses a comunicar com aquelas pessoas porque têm 
aquelas ideias 

<SIM> OF1 – pois / não / jamais jamais // não / poderia recusar por não gostar dela 
mas acho que não tem a ver com isso 

I – exacto / pois / é outra coisa 
OF1 – não é por isso 
I – uhm uhm // pronto e não sei se /  
OF1 – ah e esta aqui também / eu / aborrece-me estar com pessoas que sejam o 

centro das atenções também não tenho paciência / para esse tipo de coisas 
I – pois exacto / não tens paciência para ahm 
OF1 – só mesmo a nível profissional porque às vezes tem de ser /  
I – engole-se sapos não é? <RISOS> / mas a esse nível + 
OF1 – mas não vale a pena estar ali a criar / fora isso / não eu não tenho paciência 

para isso 
I – pois // e recordaste assim de mais algum defeito? um aspecto menos positivo…que 

consideres que tenhas que melhorar… 
<SIM> OF1 - assim de repente / ahm / relativamente às pessoas? 
I – relativamente ao teu perfil enquanto comunicadora intercultural… 
OF1 – eu acho que este aqui talvez ahm eu começo um bocado / ahm aquela empatia 

e imagem isso às vezes é injusto também / porque há pessoas que não 
gostamos porque não gostamos e passado uns anos conhecemos e gostamos 
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delas e às vezes também é o contrário / e eu se não simpatizar muito com a 
pessoa não faço muito por e isso é um defeito / não faço muito por a não ser 
depois que surja / também modifico rapidamente a opinião que eu tenho dela / e 
posso não gostar e vir a gostar muito ou vice-versa / mas se não por algum 
motivo eu não simpatizar ou / não sou muito de trabalhar ahm / as relações 

<SIM> I – de ires procurar 
OF1 – quando não digamos uma empatia logo inicial não é / e isso é um defeito 

também que eu tenho 
I – exacto / acabas por te deixar guiar pela primeira reacção que tens no primeiro 

contacto  
OF1 – sim / pela empatia pela intuição e é / é um bocado isso / e às vezes até já me 

aconteceu muitas vezes na escola porque eu não tinha e depois por qualquer 
motivo uma pessoa passa a trabalhar e tem uma pessoa excelente e gosto muito 
dessa pessoa e o contrário às vezes também acontece  

I – exacto / às vezes quando uma pessoa conhece melhor as pessoas  
<INT> OF1 – mas isso realmente por acaso é chato / porque se deixa de conhecer 

pessoas interessantes 
I – pois / sim é verdade // queres acrescentar mais alguma coisa Alda? 
OF1 – não / acho que não 
I – não? / então está a correr muito bem / vamos já passar para a terceira parte / a 

terceira parte é então como eu te disse era para para analisarmos o documento 
que eu concebi com base naquilo que vocês disseram e comparando também 
com o que se diz na literatura / e tentar perceber qual é que é a nossa / a nossa 
visão nossa enquanto grupo de formação do que é a competência de 
comunicação intercultural 

OF1 – uhm uhm 
I – analisei estes perfis de todas das que vieram à oficina e das que vieram ao curso 

também / ahm e fiz um apanhado e cheguei a estas conclusões que nós vemos 
a competência de comunicação intercultural de acordo com três grandes 
dimensões / a dimensão afectiva a cognitiva e a accional / mas valorizamos 
muito a dimensão afectiva / cinquenta e quatro por cento das unidades de 
conteúdo vão muito para aquilo para coisas relacionadas com a dimensão 
afectiva / depois logo de seguida aparece a dimensão accional que tem a ver 
com com o colocar os conhecimentos em prática / o agir linguística e 
culturalmente / o estar com o outro / e a dimensão cognitiva também também 
tem o seu peso mas aparece aqui com menos peso porque está mais 
relacionada com os conhecimentos e com os saberes / que importa que o sujeito 
tenha / ahm depois tem aqui a explicar mas penso que se percebe… queres? 

<PAUSA> 
OF1 – é 
I – não sei se concordas com a existência destas três dimensões? 
OF1 – acho que sim 
I – se achas que este peso que foi atribuído 
<INT> OF1 – embora eu ache que esta aqui também é / depende dos contextos 
<SIM> I – a accional 
OF1 – uhm uhm / sim / por exemplo agora estou-me a lembrar / ahm / nas 

representações internacionais sei lá a Unesco e a União Europeia e não sei quê 
realmente esta aqui é ahm é muito importante // isto já é em outros contextos 

I – sim 
OF1 – que não seja o contexto pessoal um contexto mais profissional 
<SIM> I – sim sim / mais profissional / a dimensão accional / ahm / pronto isto 

realmente consoante os contextos se calhar mesmo nós vamos vamos 
<INT> OF1 – eu claro que é mais para aqui <aponta para a dimensão afectiva> /  
I – valorizas também mais a afectiva  
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OF1 – pois / o contacto que se estabelece com ahm a pessoa / a simpatia a empatia / 
isso / é isso é  

I – uhm uhm 
OF1 – porque se não houver esse lado o resto pode estar comprometido às vezes 
I – exacto / a base tem de ser mesmo a dimensão afectiva não é? na tua opinião 
OF1 – pois  
I – depois eu tive a ver ahm a analisar mais em pormenor aquilo que nós entendíamos 

/ aliás foi ao contrário / primeiro encontrei os descritores e depois organizei-os 
consoante as dimensões / e o que é que o que é que eu incluí dentro da 
dimensão afectiva? que é a maior… / incluí isto tudo <aponta para o gráfico n.º 2 
do documento explicativo> / e está aqui por esquemas para ser mais fácil / 

OF1 – uhm uhm 
I – a relação com a alteridade que é aquilo que / que nós mais valorizamos / e aqui 

nós temos coisas como a abertura interesse e curiosidade pelo outro / o respeito 
pelas outras culturas / o desejo de aprender / a sensibilidade em relação à 
diferença mas também a sensibilidade em relação à semelhança / a humildade e 
a solidariedade /  

OF1 – é 
I – isto na relação com o outro // na relação com o próprio sujeito / ahm / não é muito 

valorizada mas também se fala na relação com o próprio sujeito / e aqui fala-se 
sobretudo no respeito por si próprio e pela sua cultura / da consciência cultural 
crítica / da segurança e confiança em si mesmo e no orgulho na sua identidade 
linguística e cultural // depois também se fala da relação com a situação de 
comunicação / a disponibilidade e predisposição para partilhar experiências e 
pontos de vista com o outro / a vontade de participar em encontros plurilingues e 
interculturais e esforço e o empenho no sucesso da interacção // e a relação com 
as línguas que esta aqui / curiosamente não não vinha na literatura / estas três 
<aponta para as fatias do gráfico correspondentes à relação com o outro, à 
relação com o próprio sujeito e à relação com a situação de comunicação> / vêm 
presentes na literatura / esta aqui <aponta para a relação com as línguas> não 
vinha e eu consegui chegar a ela através daquilo que vocês me disseram / e 
acho que / pronto / também considero que de facto não se encaixava em 
nenhum destes pontos <aponta para as fatias do gráfico correspondentes à 
relação com o outro, à relação com o próprio sujeito e à relação com a situação 
de comunicação> e também a afectivo porque é a relação que nós temos com 
as línguas / o ver as línguas como entidades que se relacionam entre si e que 
conseguimos estabelecer pontes entre elas e o gosto e interesse pelas línguas 
de comunicação // não sei se / se concordas? / se achas que há aqui coisas que 
te causem estranheza /  

OF1 – não / acho que não <risos>  
I – está de acordo com aquilo que tu… 
<INT> OF1 – está sim 
I – que tu também imaginas que é a competência de comunicação intercultural?  
OF1 – sim sim 
I – concordas com o facto de se valorizar tanto a relação com a alteridade? 
<PAUSA> 
OF1 – ahm / eu penso que sim porque / digamos que é por isso que existe a 

comunicação / é a relação e conseguir estabelecer esta relação entre si e o outro 
I – uhm uhm / ok // depois dentro da dimensão cognitiva / ahm / consegui encontrar 

coisas relacionadas com o auto-conhecimento / não muita coisa / curiosamente / 
ahm / acho que não se valoriza muito o conhecer-se a si próprio para o encontro 
intercultural / pelo menos do que eu consegui perceber das palavras das 
pessoas / e aqui dentro do auto-conhecimento / ahm / tem o auto-conceito a 
ideia que cada um faz de si próprio / a capacidade de auto-descoberta e a auto-
instrução que curiosamente ninguém referiu mas que vem na literatura que é / no 
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fundo / o saber / quais são as suas lacunas ao nível dos seus conhecimentos e 
como fazer para / para colmatar essas lacunas // não se falou não sei se é 
porque não é interessante se é porque não importa ou se porque se calhar no 
meio de tanta coisa é o que menos importa  

OF1 – ou talvez seja óbvio e as pessoas considerassem ser óbvio e por isso não o 
referiram + 

I – pois também pode ter sido por aí / ahm / depois ao nível do hetero-conhecimento / 
mais uma vez o hetero está sempre valorizado / falam muito do conhecimento 
dos contextos das outras culturas e das suas representações sociais e dos seus 
padrões de comportamento / mas também falam que é importante / termos as 
representações as imagens sobre os outros povos e as outras culturas / e tu 
também referiste que é importante mais até como grelha de análise da situação 
para sabermos como é que nos havemos de comportar / e depois ao nível do 
conhecimento dos processos da interacção / fala-se das consciências / da 
consciência dos processos da interacção / do repertório linguístico-comunicativo 
e intercultural do sujeito que é importante / é o que mais valorizam / e depois 
existe outra coisa que surge na literatura que é o conhecimento sobre os 
processos de negociação de sentido / e que eu não consegui encontrar indícios 
que dissessem especificamente respeito a isso // eu tenho uma interpretação 
possível para isso / ahm / mas não sei se tu consegues ter também alguma 
interpretação sobre isto / 

OF1 – ahm / se calhar / as pessoas não não / ahm / viram mais pelo lado / pessoal / e 
não pelo lado profissional // talvez 

I – sim / poderá ter sido por aí / pois talvez / talvez tenha sido um bocadinho por aí // 
ahm eu também por outro lado / tenho alguma dificuldade em distinguir / em 
termos práticos / ahm o que é que a consciência dos processos de interacção e 
o conhecimento sobre os processos de negociação de sentido / e penso que se 
calhar // terá estado aí / se calhar as pessoas quando responderam a isto 
<aponta para a fatia correspondente à consciência dos processos de 
interacção> já tinha implícita esta <aponta para a fatia correspondente ao 
conhecimento sobre os processos de negociação de sentido> lá dentro não sei / 
acho que vai ser uma coisa que eu vou ter que analisar melhor e / e 
provavelmente juntá-las / 

OF1 – ou então / não te faltou aí alguma pergunta qualquer / o que é que faz quando 
encontra alguém de outra nacionalidade para comunicar? ou uma coisa assim / 

I – pois / se calhar poderia ter sido interessante // pode ter sido isso também // é uma 
questão que depois eu tenho que reflectir <risos> // depois conhecimentos sobre 
conceitos / ahm / e aqui acho que teve muito / estas duas <aponta para as fatias 
correspondentes ao conhecimento sobre conceitos e ao conhecimento sobre o 
mundo> são novas não vêm na literatura / este conhecimento sobre conceitos / 
tem muito a ver com o contexto profissional porque as pessoas ahm / vocês 
falavam muito da consciência que têm de que / do valor político-educativo do 
conceito de competência de comunicação intercultural para a educação para a 
cidadania para a educação para os valores / e falam nisso / e consideram que é 
pertinente termos essa consciência quando desenvolvemos esta competência e 
quando a colocamos em acção porque ela pode estar ao serviço disso / e 
também houve alguém que eu não me recordo quem / foi apenas uma pessoa / 
que falou sobre / se estivesse que ir para o estrangeiro tinha de conhecer o 
espaço geográfico tinha que se saber orientar tinha que ter conhecimentos 
acerca da ahm / do mundo vá lá / ahm / não é assim muito significativa apenas 
uma pessoa a referiu 

OF1 – pois 
I – mas ahm mas referiu por algum motivo foi / e também decidi colocar aqui / não sei 

se queres reflectir um pouco mais sobre isto… 
OF1 – ahm / acho que… não sei… 
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I – ok / a última e estamos quase a acabar / ao nível da dimensão accional nós temos 
essencialmente aptidões linguístico e comunicativas uma vez que se trata de 
uma competência de comunicação não é? 

OF1 – uhm uhm 
I – aptidões pessoais e aptidões cognitivas // ao nível das aptidões linguísticas e 

comunicativas / ahm referem a capacidade de escuta / a de percepção por acaso 
ninguém referiu mas referem a capacidade de escuta / a capacidade de se fazer 
compreender e de compreender o outro e a capacidade se expressar numa 
língua comum e essa língua comum depende do contexto como tu estavas a 
dizer… 

OF1 – uhm uhm 
I – ahm / não sei se concordas ao nível das linguístico-comunicativas… / não sei por 

que é que a capacidade de percepção / não consegui… 
OF1 – a capacidade de percepção? o que  é que quer dizer? 
I – a capacidade de percepção é a capacidade de compreender o que poderá estar 

por detrás não é? de determinados comportamentos de determinadas atitudes // 
também pode ter acontecido o facto de se achar que é / que estava implícito / 
que é… 

OF1 – que é introduzida dentro de… 
I – uhm uhm 
<PAUSA> 
OF1 – não sei / talvez conhecendo um bocado da cultura talvez se possa entender+ 
I – pois 
OF1 – ou então não não / não se percebe  
I – pois / pois // às vezes são coisas que se calhar nem nós nos apercebemos  
<SIM> OF1 – pois 
I – e / às tantas  
<INT> OF1 – ou então a própria pessoa não não ahm / isto é / não tem o contexto 

para perceber  
I – uhm uhm 
OF1 – o que é que ahm / está por detrás de determinada atitude ou da… 
I – uhm uhm 
OF1 - <IND> no Japão isso é muito importante / uma pessoa se não tem se não sabe / 

pode não perceber não é? porque eles têm / uma forma de tratamento / mas se 
não sabe / não tem consciência disso / pode não ter essa e não saber por que a 
pessoa reagiu dessa maneira  

I – exacto / exacto / ahm / mas isso se calhar também está mais ao nível / dos 
conhecimentos da dimensão cognitiva não será? / o saber 

<INT> OF1 – o cultural ou cultural 
<SIM> I – exacto /  
OF1 – o saber a cultura o saber… 
I – o conhecimento sobre o outro  
OF1 – é 
I – se calhar 
OF1 – se pode ser ofensivo se não pode… 
I – e se calhar esse conhecimento pode ajudar nesta capacidade de percepção e se 

calhar as pessoas ao falarem sobre a importância do conhecimento sobre o 
outro achavam que já estava implícito isso e daí não terem referido 

OF1 – talvez 
I – pode ser uma das justificações 
OF1 – talvez seja aqui / a capacidade de compreender o outro / 
<INT> I – e de se fazer compreender  
OF1 – já esteja aí incluído  
I – também a capacidade de percepção não é? / eu acho que depois a dada altura na 

literatura chega-se a um ponto de tentar esmiuçar tanto mas tanto as coisas que 
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nós depois na prática / achamos bem isto dá para aqui mas também dá para ali 
mas também dá para acolá /  

<SIM> OF1 – pois 
I – é é é um bocadinho complicado acho que às vezes se cai um bocadinho no 

exagero // ahm relativamente às aptidões cognitivas / fala-se muito da 
capacidade de descoberta de novo saber e de integrar esse saber na sua 
competência de comunicação intercultural e estar sempre a actualizar o seu 
repertório 

<SIM> OF1 – uhm uhm / pois  
I – que falámos ainda há bocado / que também está ligado à dimensão cognitiva / e o 

pôr em acção essa dimensão cognitiva e aproveitar todas as novas 
oportunidades para aumentá-la / e ao nível das aptidões pessoais tem a ver com 
aquilo que tu falaste logo ai isso tem a ver com as características das pessoas 
com a sua personalidade / ahm o que vocês mais valorizam é a capacidade de 
descentração / a empatia / a flexibilidade comportamental e a adaptabilidade a 
novas situações /  

OF1 – uhm uhm 
I – ahm / a capacidade de manter a sua identidade / manter a identidade mas também 

negociá-la / também não ser inflexível e também poder entrar em negociação / a 
autonomia o bom-humor / ahm e depois existem duas coisas que na literatura 
aparecem e que aqui não apareceram que é a tolerância relativamente à 
ambiguidade / que não apareceram nos registos escritos embora nas entrevistas 
já comecem a aparecer / esta da tolerância relativamente à ambiguidade tem a 
ver com o não ter medo de ir para outros contextos / de não se fechar por achar 
que não vai ter tudo sob controlo // 

OF1 – ah sei 
I – não sei se achas que é importante / uma característica importante 
OF1 – é 
I – também me parece 
OF1 – eu acho / por exemplo / eu não sei se tenho / tenho até determinado grau mas 

não não tenho por exemplo / neste momento não iria para um país em guerra /  
I – claro 
<risos> 
OF1 – podia ser um exagero mas se calhar para outro tipo e há países que não / quer 

pelo seu estilo político ou não sei quê não me apetece lá ir porque não me 
identifico com aquilo e não me apetece ir para lá não sabendo muito bem ou / 
ahm / ou não me vou adaptar ou não me quero adaptar não ahm 

I – uhm uhm // e se tivesses que contactar com pessoas dessas culturas cá em 
Portugal? 

OF1 – aí era mais fácil / por causa aí elas é que tinham de se adaptar mais ao 
contexto  

I – uhm uhm / exacto / não eras tanto tu 
<INT> OF1 – por exemplo na Arábia Saudita ou assim imagina a mulher / uma mulher 

não pode apanhar um táxi // não pode estar sozinha num hotel // aí não aquilo 
realmente não / eu acho aquilo um ahm / não me diz nada nem me apetece ir 
para lá / por exemplo / não quero ir para lá 

<SIM> I – pois 
OF1 – porque eu acho que aquilo já é uma ofensa aos meus valores pessoais 
I – exacto 
OF1 – não quero mesmo estar ali 
I – e o pluralismo cultural é a tal abertura para / ahm / é a capacidade de se conseguir 

colocar no ponto de vista de várias culturas / mas sempre não descurando a sua 
identidade /  

<SIM> OF1 – pois 
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I – ahm / que não é fácil chegar lá / mas que aparece como uma das aptidões 
pessoais para esta competência de comunicação intercultural não sei se 
concordas… 

OF1 – ahm eu acho que é um bocado isso / é saber antecipar no fundo determinadas 
dificuldades e para isso tem de ter algum ou da cultura ou de alguma coisa para 
evitar ahm problemas  

I – exacto / exacto no fundo é isso / acaba por ser 
<INT> OF1 – às vezes a nível religioso outras vezes a outros níveis sei lá por exemplo 

/ como sei que um árabe não come carne de porco se vier alguém não / ahm não 
lhes apresentar carne de porco por exemplo 

I – exacto / exacto / antecipar ahm esses tais ahm mal-entendidos que por vezes 
podem causar obstáculos à comunicação 

<SIM> OF1 – é / pois é / ahm / podem é / podem / é é é 
I – pronto e foi este o modelo que eu consegui fazer com base naquilo que vocês me 

disseram // ahm / que poderá ser um modelo de competência de comunicação 
intercultural do ponto de vista dos professores de línguas / que acho que é 
interessante / ahm / tinha aqui algumas perguntas mas que no fundo acabaram 
por já ser respondidas ao longo da análise do documento / ahm mas se calhar 
uma impunha que a fizesse para depois ser mais fácil para mim esta análise / se 
consideras que esta descrição está de acordo com a tua própria concepção / da 
competência de comunicação intercultural e porquê 

OF1 – esta que tu deste agora? 
I – esta que tivemos a discutir 
<PAUSA>  
<folheia o documento explicativo> 
OF1 – olha eu penso que a dimensão afectiva nunca se pode ignorar / embora ela em 

determinados contextos acho que ela não é essencial / por exemplos em 
contextos profissionais /  

I – sim 
OF1 – pode não ser ahm essencial mas em contextos mais pessoais ou isso / se ela 

estiver melhor / ahm acho que é importante / uma pessoa se não não / se não 
gostar / ou se não quiser comunicar + / eu acho que a dimensão afectiva é que… 

<INT> I – é o motor de arranque  
OF1 – é o motor de arranque é isso mesmo / depois a cognitiva claro também / acho 

que é muito importante quando uma pessoa precisa de ahm contactar de falar / 
ou de arranjar formas de comunicar e acho que também passa aqui pelo lado 
cognitivo / e a accional também sim / sobretudo / em todos os contextos / mas 
por exemplo acho que esta nos contextos profissionais então aí é que é muito 
importante / a capacidade de negociação com o saber etc e tal /  

I – uhm uhm 
OF1 – e mesmo aí é muito importante porque às vezes não há a dimensão afectiva / 

pode não haver / 
<SIM> I – pois / pode não interessar sequer 
OF1 – pode não interessar e convém que esta esteja muito desenvolvida para se 

manter um patamar de negociação  
I – exacto 
OF1 – e eu acho isso muito importante 
I – também é muito importante / então se calhar das três aquela que tu consideras / 

menos importante se assim podemos falar seria a cognitiva? // ou não? // é 
complicado não é? 

OF1 – é / a cognitiva // ela também é importante porque é através de termos os 
suportes os conhecimentos ahm / elas são as três importantes / agora acho que 
consoante os contextos elas podem ter uma relevância diferente esta aqui por 
exemplo a accional / e a cognitiva // se tiver ahm aliás se tiver ahm / como é que 
ela se chama? / 
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I – a afectiva 
OF1 – a afectiva melhor / mas se não tiver se estas estiverem desenvolvidas já se 

consegue fazer muita coisa /  
I – sim 
OF1 – muita coisa / nas relações pessoas claro que esta aqui <aponta para a 

dimensão afectiva> tem um / adquire uma outra relevância /  
I – ok // pronto / então há alguma que aí esteve e que te causou estranheza que aches 

que não deveria aí estar? ahm não concordas com 
<INT> OF1 – aqui? <aponta para o primeiro gráfico do documento explicativo> 
I – sim no geral  
OF1 – ah não / ahm quer dizer / concordo 
I – concordas com tudo o que foi apresentado não retirarias nada / pronto e depois a 
outra pergunta era se havia alguma que fosse mais relevante em relação às outras e 
já respondeste /  
OF1 – pois acho que depende ahm dos contextos 
<SIM> I – dos contextos / exacto / e dos objectivos da competência ahm se calhar da 

comunicação não é? 
OF1 – é isso 
I – se calhar é isso 
OF1 – se fosse a nível político e isso / talvez esta aqui  
I – essa / as duas últimas a nível político talvez sejam mais importantes mas que para 

o nível de encontros informais encontros esporádicos ahm no âmbito de viagens 
de contactos que / achas que afectiva que é de facto aquela que mais se 
valoriza // pronto então sendo assim OF1 quero-te agradecer imenso a tua 
colaboração 

OF1 – de nada  
I – de teres estado a perder esta hora e meia comigo  
<risos> 
OF1 – foi um intervalinho 
I – pois / não sei como é que achas que correu a entrevista? 
OF1 – eu acho que correu bem /  
I – é? não foi maçador estar a ver tantos documentos? 
OF1 – não / tantos? foram quê / não / foram três ou quatro 
I – pronto / então óptimo 
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TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA 
 
 
 
Entrevistado: OF2 
Local: Escola Secundária Adolfo Portela 
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I – a entrevista organiza-se então em três partes / uma primeira parte / eu trouxe-te o 

guião para tu veres / uma primeira parte ahm em que eu te vou pedir para falares 
em momentos marcantes para o teu desenvolvimento quer enquanto professora 
de línguas quer enquanto comunicadora intercultural momentos marcantes sei lá 
/ do teu perfil linguístico da tua biografia linguístico-comunicativa e intercultural 
do teu percurso enquanto aprendente enquanto formando enquanto formadora / 
falar sobre esses vários momentos / depois uma segunda parte / em que vamos  

<INT> OF2 – eu não trouxe os óculos mas também não é preciso eu ler pois não? 
<SIM> I – está bem / sim / não não é preciso leres / uma segunda parte em que vamos 

ahm de certa forma retomar aquilo que tu disseste no teu perfil intercultural que 
eu enviei por e-mail / e ver se agora haveria alguma coisa que tu mudasses ou 
se acrescentarias ou que retirarias informação / eu também tenho algumas 
coisas sublinhadas que gostaria que explicitasses melhor vamos conversar um 
bocadinho sobre isso 

OF2 – uhm uhm 
I – e um terceiro momento em que eu ahm / te vou pedir opinião acerca de um modelo 

de descrição da competência de comunicação intercultural que eu consegui 
fazer com base naquilo que vocês que todas vocês disseram nos vossos perfis e 
comparando também com aquilo que diz a literatura da especialidade 

OF2 – uhm uhm 
I – no fundo são esses os três grandes momentos 
OF2 – tá  
I – ok?  
OF2 – ok 
I – então vamos começar eu trouxe / ia-te / vamos começar com o primeiro momento / 

eu trouxe aqui este esquema <aponta para o documento Parte 1 – Narrativa> 
muito elucidativo / para tu pensares um bocadinho acerca então dos tais 
momentos marcantes enquanto professora de línguas / que contribuíram para o 
teu desenvolvimento quer enquanto professora de línguas quer enquanto 
comunicadora intercultural 

OF2 – enquanto professora de línguas e assim o que eu mesmo assim apanhada de 
choque / há dois ou três momentos marcantes / o primeiro foi o meu estágio  

I – uhm uhm 
OF2 – ahm / e foi a minha orientadora / eu fiz aquele estágio esquisito em que o 

orientador poderia não coincidir com a especialidade 
I – sim sim 
OF2 – ahm era formação em serviço ou profissionalização em serviço ou não sei quê / 

pronto 
<SIM> I – sim sim 
OF2 – e por acaso a minha orientadora ahm era da minha especialidade era de 

Francês / e ahm / orientadora da Escola Superior de Educação / portanto eu não 
estou a falar da da escola / mas a da escola também / também foi uma querida e 
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também me ensinou sobretudo ajudou-me a organizar / que eu era muito 
desorganizada // mas / o bichinho por / pelo Francês por ser professora pela 
Didáctica por procurar / foi a orientadora da Escola Superior de Educação / esse 
foi o primeiro momento // ahm depois há momentos que eu não sei dizer mas 
tive algumas situações com os alunos em que ahm / que o *feedback* que eles 
me davam / assim mais no início da minha carreira / era um *feedback* positivo 
e eu achava que eles gostavam de estar na aula e que eles gostavam de estar a 
aprender apesar de não gostarem muito da disciplina / 

I – sim 
OF2 – portanto isso também me motivou / e depois foi o facto de eu orientar estágio /  
I – pois 
OF2 – o facto de eu orientar estágio ahm também me ajudou muito muito a crescer / 

que culminou com o meu Mestrado / 
I – sim 
OF2 – como professora de línguas  
I – uhm uhm 
OF2 – e acho que foram esses os momentos que eu  
<INT> I – os grandes momentos  
OF2 – sim 
I – exacto / o Mestrado / o orientar estágios / e enquanto comunicadora intercultural? 
OF2 – enquanto comunicadora intercultural eu acho que eu começo a ganhar 

consciência uma consciência maior para isto com o Mestrado /  
I – sim 
OF2 – portanto foi de facto a alavanca / ahm / nós / começo pela primeira vez a ahm a 

ler sobre competência de comunicação plurilingue e intercultural e pluricultural e 
intercultural 

I – sim 
OF2 – portanto nessa altura /  
I – uhm uhm 
OF2 – claro / e uma coisa é ler / outra coisa é integrar / outra coisa é consciencializar / 

ahm / como eu preciso de algum tempo para amadurecer / e para compreender / 
ahm / o que eu vou lendo depois sobre / ahm / as viagens que eu vou fazendo 
que não são muitas mas ajudam muita a ser comunicador intercultural / eu acho 
que é  

I – exacto / é então essencialmente isso / o contacto com com / a teoria e depois a / a 
integração dessa teoria e o colocar em prática depois mais tarde nas viagens 

<INT> OF2 – claro que claro que pelo meio vou assistindo a alguns congressos a 
algumas conferências / vou experiências / tudo isso ajuda-me a compreender 
melhor a integrar melhor e a querer fazer ou a querer experimentar  

I – e queres experimentar no contexto de sala de aula?  
OF2 – isto em termos didácticos  
I – sim 
OF2 – depois em termos pessoais / ahm uma ou outra viagem que eu vou fazendo / 

de facto eu agora olho de outra maneira o país e as pessoas 
I – exacto / se calhar na altura não tinhas tanta essa consciência não é? 
<SIM> OF2 – não / nem tanto / não 
I – ok / ahm não sei se / ao nível da oficina de formação que frequentaste comigo e 

com a Helena / ahm não sei se se consideras que poderá ter trazido algum 
contributo para alguma destas dimensões de tu enquanto professora de línguas 
ou enquanto comunicadora intercultural? 

OF2 – sobretudo enquanto comunicadora intercultural / porque / ahm / porque nós 
ahm ahm o nosso / a nossa prática diária é tão tão tão a correr / que / não é tão / 
não sei bem como explicar / mas nós temos esse terrível defeito de acomodar /  

I – sim 
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OF2 – pronto / ahm e ahm sei o que é ahm a competência de comunicação plurilingue 
e pluricultural / ahm ahm competência de intercompreensão / sei porque  

<SIM> I – leste sobre isto / e reflectiste 
<SIM> OF2 – já li / e já pensei e já reflecti / portanto tenho alguma consciência / e 

portanto ahm se eu sei isso tenho toda a legitimidade para ir fazendo nas aulas 
mas esqueço-me / de vez em quando /  

I – pois 
OF2 - esqueço-me / e então temos este terrível defeito de voltar ao primeiro curso não 

é? / ao mais fácil / ahm e nesse aspecto a ahm a oficina que nós frequentámos 
veio-me lembrar atenção / atenção / que é preciso / fazer isto também / é preciso 
levar isto para a aula / é preciso pensar as aulas também desta maneira /  

I – uhm uhm 
OF2 – portanto eu acho que só por isso / frequentar uma formação e só por isso 

ganhar outra vez vontade de fazer vale a pena  
I – uhm uhm 
OF2 – é mais nesse sentido /  
I – ok / então foi mesmo o ahm o alarmezinho tipo… 
OF2 – sim 
<RISOS> 
OF2 – ah e claro claro / claro que depois ahm / ahm / isto em termos de prática / 

porque em termos de teoria ajuda a explicitar melhor e outra vez a lembrar e a 
explicitar e não sei quê / ahm o que é ahm o que é o professor intercultural o 
comunicador intercultural a competência de intercompreensão etc / ajuda / ah 
pois sim / ah pois não tinha pensado dessa maneira  

I – isso ajuda também 
OF2 – mas pronto isso tudo veio lembrar que é preciso 
I – uhm uhm 
OF2 – o professor de línguas ser também / desenvolver também esta competência  
I – e tens tentado / como te conheço acredito que sim não é? / tens tentado 
<INT> OF2 – vou vou / volta e meia  
I – volta e meia voltas / voltas lá  
OF2 – uhm uhm 
I – ok / não sei se queres acrescentar mais alguma coisa  
OF2 – penso que não não sei / ahm / não me estou a lembrar assim  
I – de nada assim marcante  
OF2 – pois 
I – se não te lembras é porque também não seria / bom / agora / vamos então para a 

segunda parte da entrevista em que eu pedia para / para reflectirmos acerca do 
que tu disseste ahm na altura no / no teu perfil / e a primeira pergunta era ou a 
primeira entrada era ahm a minha definição de comunicação intercultural é / e o 
que tu escreveste é / é a capacidade de conseguir compreender o outro e de 
fazer-se compreender agindo linguisticamente mas também culturalmente / ou 
seja para que a comunicação seja eficaz e não leve a incompreensões eu tenho 
que conhecer os usos e costumes do outro a sua cultura / não sei se quererias 
se gostarias de acrescentar aqui alguma coisa 

<INT> OF2 – mas queres que eu explicite? 
I – sim /  
OF2 – o agir linguisticamente é conhecer a língua e ahm e portanto / a capacidade de 

compreender o outro e fazer-se compreender / agir linguisticamente portanto 
falando / ahm na língua deles ou noutras línguas de / ahm que levem à 
compreensão /  

I – sim  
OF2 – mas também culturalmente / se eu não souber / os hábitos culturais do país das 

pessoas / se não estiver dentro / é natural que eu cometa incompreensões /  
I – exacto 



Anexo 5.6 - Transcrição da entrevista efetuada a OF2 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas -     Mónica Bastos 

 

OF2 – como já me aconteceu não é? /  
I – já te aconteceu? 
OF2 – já me aconteceu /  
I – uhm / pois 
OF2 – já me aconteceu 
I – e depois às vezes é complicado resolvê-las /  
OF2 – é / ahm / eu não sabia que em França não se podia partir / não podia partir os 

iogurtes no super-mercado 
I – ah // pois 
OF2 – ahm / e portanto fui lá e quis só quis um / e parti / e depois veio a empregada a 

cair em cima de mim como se eu tivesse cometido o maior dos crimes / eu disse 
desculpe eu não sabia /  

I - pois  
OF2 – estou a falar assim dessas coisas do dia-a-dia / que faz parte deles não é que 

se cumprimenta com dois ou três beijos porque isso toda a gente ou quatro isso 
toda a gente sabe / mas / são estes pormenores culturais ahm que ahm nós 
apercebemo-nos deles porque estamos lá / não é? 

I – exacto 
OF2 – e isso ajuda-nos a crescer culturalmente e a desenvolver a nossa competência 

de comunicação intercultural 
I – sim / não sei se tu hoje acrescentarias mais alguma coisa? 
<INT> OF2 – quer dizer / eu sei por exemplo / sei que em Inglaterra / desculpa  
I – sim 
OF2 – sei que em Inglaterra os os ahm ahm os carros andam pela direita ou pela 

esquerda e não sei quê 
I – sim 
OF2 – mas se foi preciso eu lá estar para eu perceber que eles têm muito cuidado com 

isso / porque sempre que nós vamos para atravessar a rua eles têm lá *look right 
look right look left* 

I – exacto 
OF2 – porque são ao contrário dos outros 
I – exactamente / isso é verdade / e quando não têm às vezes quando damos por ela 

estamos a olhar para o outro lado / aconteceu-me isso tantas vezes 
<SIM> OF2 – pois / e é / e eles estão… 
I – pois / não sei se neste momento conseguirias / mudar aqui alguma coisa / se achas 

que deverias mudar alguma coisa + 
OF2 – ahm / nesta definição? 
I – sim  
OF2 – <lê o que tinha escrito> conhecer-se e conhecer o outro / conseguir estabelecer 

uma relação com o outro / respeitando a sua identidade cultural e não 
demonstrar superioridade enquanto falante de uma determinada língua e 
subestimar outras / é ser aberto e estar disponível para aprender / hm / não / 
acho que não / não 

I – exacto / ficaria tudo igual 
OF2 – acho que / é é  
I – ok / depois eu pedia-te para fazeres um registo das tuas viagens a países 

estrangeiros / ahm / que tivessem sido muito relevantes 
<INT> OF2 – ai / é porque esta <aponta para o que tinha escrito sobre uma viagem à 

Holanda> estava muito recente eu tinha lá ido 
I – sim falaste da tua experiência na Holanda / e achei ahm curioso tu teres dito / 

falaste / repara que a maior parte do teu discurso foi sobre um aspecto que foi o 
facto de teres percebido que os holandeses quando percebiam que tu eras 
portuguesa faziam um esforço para / utilizar a tua língua para comunicar contigo 
na tua língua e que te / orgulhou / te deixou orgulhosa  
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OF2 – pois porque / digamos que o Português é assim um bocadinho subestimado 
não é? / o Inglês é que ou o Francês na Europa / mas de facto percebi isso / 
ahm e fiquei toda contente / fiquei porque / porque eu gosto muito de Português 

I – exacto 
OF2 – gosto muito de Portugal 
I – exacto / então achaste que estavam a valorizar 
<INT> OF2 – fiquei / sim / fiquei olha sabem que nós existimos / ai que engraçado não 

é? / como por exemplo em Paris toda a gente acha que nós somos italianos os 
portugueses / os holandeses / perceberam que nós somos portugueses / e de 
facto / numa lojinha onde eu entrava / mais que uma mais que uma / para 
comprar uma coisinha qualquer / como nós éramos um grupo de ahm éramos 
três casais e estava depois a minha família <IND> falávamos  em Português e 
eles percebiam / e diziam ah portugueses / obrigado obrigado / mas o ahm ainda 
a surpresa maior foi quando nós fomos visitar um museu em Roterdão 

I – sim 
OF2 – e nós dissemos que nós éramos / seis / quantos é que somos? / começámos 

um dois três seis seis seis bilhetes / e ele escreve seis ENTRADA / esqueceu-se 
do S 

<RISOS> 
I – muito bem 
OF2 – mas percebeu que nós éramos portugueses  
I – que engraçado / e  
OF2 – é verdade 
I – e tu constaste isso com grande surpresa / e isso / de facto ahm motivou-te para a / 

para a comunicação e para o estar com esse povo 
OF2 – motivou-me para / por exemplo para o conhecer melhor / ahm mas ahm veio-

me lembrar que afinal ahm esta educação para a cidadania ahm esta esta 
abertura ao outro / existe / de facto existe na Europa ahm / veio-me lembrar veio-
me lembrar que é preciso / e fiquei orgulhosa fiquei muito orgulhosa de perceber 
que eles valorizaram Portugal /  

I – exacto 
OF2 – e a língua portuguesa / foi sobretudo isso 
I – exacto exacto 
OF2 – não é? porque nós temos a mania que somos pequenos e que e que / enfim 

nós é que temos / como é que eu hei-de dizer / ahm nós é que temos sempre 
que fazer é que temos nos mostrar é que temos que não sei quê / sei lá porque 
o Português não é falado ahm na Europa + / portanto nós é que temos que saber 
as outras línguas nós é que temos que saber compreender o outro / e de facto 
constatei aqui uma vontade e uma abertura muito grande deste povo / ahm  

<INT> I – em relação a nós 
OF2 – em relação a nós /  
I – exacto 
OF2 – mas também ahm / ahm vive lá gente de todas as nacionalidades / talvez isso 

faça com que eles / eles demonstrem essa abertura tão grande  
I – pois exacto eles estão mesmo / vivem com nessa diversidade  
OF2 – hm hm 
I – como disseste / referiste na altura esta viagem à Holanda porque era a que estava 

mais próxima / não sei se haverá outras viagens que tu te recordes e que 
tenham sido ahm relevantes / no que diz respeito ao desenvolvimento 

<INT> OF2 – não viajo muito / pois / não viajo muito / ahm / vou volta e meia vou a 
Espanha / e o facto de volta e meia ir a Espanha ahm ajuda-me / para já nós 
crescemos com a ideia de que os espanhóis são um povo à parte e que são 
antipáticos e não sei quê / e é totalmente o contrário não é? / eles agora / 
quando éramos pequeninos nós de Espanha nem bom vento nem bom 
casamento 
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<SIM> I – nem bom casamento 
OF2 – não é? havia essa ideia / ahm de facto não é assim eles são muito simpáticos / 

e tive na Galiza e estive na Catalunha portanto ahm são sítios opostos e eles 
são de facto muito simpáticos / o o ahm o que eu posso tirar daí para as aulas é 
muitas vezes ahm é mais ao ahm ao nível de alguns hábitos sim culturais dos 
espanhóis / mas também da língua  

I – sim 
OF2 – para eles verem então a transparência como é que / <fala baixo> estou cheia 

de calor / como é que a ahm ahm parecido connosco um bocado com o Francês 
as Línguas Românicas portanto / é mais nesse aspecto / que se não fosse a 
Espanha não conhecia  

I – exacto 
OF2 – é mais no aspecto de me ajudar a ser professora de línguas  
I – exacto / rentabilizas isso para depois trabalhares com os teus alunos as tais pontes 

que se podem construir entre as Línguas Românicas e ahm e do ponto de vista 
de ti enquanto comunicadora intercultural não tanto enquanto professora / ahm 
viagens que te possam ter marcado pela positiva ou pela negativa e já estamos 
aqui a avançar um bocadinho / a avançar aqui um bocadinho para estas 
vivências  

<SIM> OF2 – olha pela negativa não / não tive / para já não tive para já não tive  
I – nunca tiveste? 
OF2 – não porque também nunca saí da Europa digamos / não é?  
I – mas por exemplo há pessoas que não saem da Europa que vão aqui ao lado que 

vão a Espanha e que têm + 
OF2 – mas não tive / tive a sorte de não ter 
I – será que foi sorte? ou será que isso também tem a ver com a pessoa? 
<INT> OF2 – eu não sei se é sorte / pois tem a ver com a pessoa em si /  
I – pois 
OF2 – com com ahm mas / eu ultimamente vou frequentemente a Espanha / mais para 

a Galiza / aliás eu fiz no Carnaval passado um ahm nesta altura <aponta para a 
cópia do seu perfil intercultural> ainda não tinha feito / ahm uma ahm uma 
viagem de quatro dias quatro cinco dias <fala baixo> fomos na sexta e 
regressamos na segunda na terça / de Carnaval / a Bilbao / portanto ficámos em 
Bilbao 

<SIM> I – sim 
OF2 – e não conhecia Bilbao /  
<INT> I – País Basco 
OF2 – sim / o País Basco / pronto ficámos ali fomos também a França um bocadinho a 

Biarritz e tal / mas sediámos em Bilbao e visitámos Bilbao / ahm / e os bascos 
são muito simpáticos / muito simpáticos / muito abertos / orgulhosos da cultura 
deles / nós perguntámos ah então *Euskadi* o que é? e eles ai é isto / porque 
não sei quê mas  são pessoas muito simpáticas ahm / pessoas alegres / e nós 
não tínhamos eu não tinha essa ideia dos bascos 

I – pois é a representação que passa cá para fora a imagem que passa dos bascos é 
que eles são uns terroristas / são uns <IND> 

<SIM> OF2 – pois / pois / não / estás a ver o preconceito / e nós estamos lá e 
verificamos portanto / como eu digo ahm não tive nenhuma situação que me 
ahm… 

I – e nunca paraste para pensar por que é que contigo as coisas correm bem?  
OF2 – não 
I – porque eu acho que não será uma questão de sorte 
<PAUSA> 
OF2 – nunca / por acaso nunca parei para pensar ahm / não calhou 
I – nunca pensaste sobre isso não é? 
OF2 – mas ahm pode ter a ver com a pessoa / com com também com  
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I – com algumas características 
OF2 – com as características pessoais / possivelmente / eu acho que eu sou isso / que 

sou uma pessoa aberta que sou uma pessoa tolerante uma pessoa que e 
portanto e e / e aberta à aprendizagem não é? /  

I – uhm uhm 
OF2 – e portanto + / hm / é / sou capaz / possivelmente / não sou uma pessoa que 

ande zangada com a vida com os outros ou que o mundo está centrado em mim 
/ de maneira nenhuma /  

I – exacto 
OF2 – pode ter influência 
I – pode ter influência exacto / e / pronto / vivências que te possam causar mal-estar 

então nunca tiveste  
OF2 – constrangimentos não tive / não tive não me lembro / até parece que eu sou 

uma pessoa muito viajada mas não sou / mas ahm volta e meia  
<SIM> I – pois mas há pessoas que vão para aí uma vez e que <RISOS> 
OF2 -  pois pois / eu não não / Espanha ahm 
I – e em contactos em Portugal? não sei / com os estrangeiros… 
OF2 – não / Espanha / Bélgica Holanda / França e Itália / não saí daqui 
I – exacto / e contactos com os estrangeiros cá em Portugal contactos interculturais cá 

em Portugal / não te recordas? 
OF2 – não à parte daquela coisa que a gente está na rua e percebe que há um 

estrangeiro no Verão que está / que não está a perceber e então ajuda / mas / 
não tenho juro  

I – ainda bem  
OF2 – não tenho / às vezes sei lá vou almoçar a um lado qualquer e vejo pessoas 

estrangeiras no restaurante ou que querem pedir ou não sabem /  
I – e tu ajudas? 
OF2 – sim /  
I – tu vais ter com as pessoas  
<INT> OF2 – por exemplo / em Julho estive no Algarve / estive no Carvoeiro estive lá 

quatro dias / quatro ou cinco cinco / e de facto parecia que estava em Inglaterra 
aquilo é tudo ingleses / mas tudo bem / eram simpáticos e tal 

I – mas tu / quando vês que algum estrangeiro está na rua e notas que eles está / ou 
na rua ou num restaurante ou numa loja qualquer e notas que ele está com / 
com dificuldades / tu aproximaste dele? mesmo que ele não / não te perguntasse 

<SIM> OF2 – sim / sim / às vezes quer que eu ajude? ou não sei quê sim  
I – e por que é que fazes isso? 
OF2 – porque se eu estivesse lá fora também gostava que me ajudassem / se não 

percebesse alguma coisa também gostava que chegassem ao pé de mim… 
I – ok / tudo bem / se calhar aí está o facto de nunca teres tido experiências de ahm 
<INT> OF2 – pois possivelmente 
I – negativas porque penso que tem mesmo a ver com a tua postura / provavelmente / 

mas às vezes até nem quer dizer nada 
<INT> OF2 – eu até quando fui a Inglaterra a gente tem a ideia que os ingleses que 

são frios e que são não sei quê / ahm / e eu fiquei pasmada porque os polícias 
bem também é a função deles não é? / mas as pessoas / são muito simpáticos / 
explicam tudo muito bem 

<SIM> I – eu também tive essa experiência 
OF2 – aliás / aliás 
<INT> I – estiveste em que zona? 
OF2 – olha há aqui uma negativa / foi em Londres / nós queríamos ir à casa de banho 

portanto / negativa / não é negativa 
I – correu menos bem 
OF2 – correu menos bem / queríamos ir à casa de banho / e e andávamos ali numa 

zona ahm em que não havia casa de banho uma coisa impressionante / então 
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havia lá uma coisa que nos parecia um centro comercial e entrámos e vimos que 
aquilo era só de restauração e um senhor que ia a passar / eu perguntei se não 
havia casa de banho ali porque parecia um centro comercial mas não era / era 
só aquele restaurante / e ele disse ah aqui aqui aqui não sei quê / era um inglês 
muito simpático / aqui só se for nos restaurantes / porque aqui não há / e nós 
éramos não sei quantos e entrámos num restaurante tipo *self-service* / para ir à 
casa de banho / e veio o dono / que não era inglês não sei se era inglês / não 
era de origem inglesa  

I – uhm uhm 
OF2 – paquistanês / indiano / qualquer coisa assim 
I – exacto 
OF2 – o que é que estão a fazer? o que é que estão a fazer? ah nós só queremos ir à 

casa de banho / não podem ir à casa de banho não podem ir à casa de banho e 
não sei quê se não consumirem no restaurante / então é tudo a comprar uma 
garrafinha de água / para poder ir à casa de banho 

<SIM> I – para poder ir à casa de banho 
OF2 – e depois fomos todos à casa de banho / e resolvemos assim a situação  
<RISOS> 
I – e ele danado 
OF2 – mas já não podia dizer nada porque consumimos 
I – pois exacto / aí ele já não podia dizer nada 
<RISOS> 
OF2 – pois / pois 
I – mas por acaso também já me aconteceu cá em Portugal também por isso 
<RISOS> 
OF2 – a mim não  
I – a mim já me aconteceu // bom /então / sendo assim / ahm / situações de 
comunicação cuja vivência lhe proporcionou bem-estar ou mal-estar e porquê  
<INT> OF2 – olha nem respondi 
I – na altura nem respondeste  
OF2 – pois não / pois não 
I – acabaste aqui também por 
<INT> OF2 – portanto / é porque isso não foi marcante para mim é porque não tive 
I – pois / mas já falaste aqui de algumas / por isso já reformulaste e já reflectiste sobre 

que era no fundo o que eu queria / depois / ahm / havia uma pergunta que era o 
que é que no teu percurso de vida contribuiu para a tua capacidade de estar com 
o outro / e tu falas para já do facto da tua família ser numerosa e de que tu 
sempre tiveste desde criança ahm que te habituar a lidar com a diferença e a 
respeitar a diferença de cada um / ahm sempre foste educada para aprender a 
dividir para ser tolerante para não invejar e isso  

<SIM> OF2 – exacto 
I – e pensas que isso terá sido importante para a tua capacidade / falas também que o 

facto de lidares com a diversidade todos os dias é a tua profissão / entre pares 
com os pais com os alunos com os auxiliares / ahm / e falas também 

<INT> OF2 – o facto de seres professora de línguas 
<SIM> I – de línguas / exacto / o ter aprendido e ensinar uma língua estrangeira que 

também é ensinar a compreender e a comunicar com o outro  
<INT> OF2 – por exemplo eu hoje eu hoje não sou capaz / a minha formação de base 

é francês e inglês / e eu não posso dar português / eu estou num grupo que só 
eu que existo neste grupo assim na escola / porque / para dar eu não posso ir 
para o grupo de português porque eu não tenho formação científica em 
português só tenho profissional  

I – sim 
OF2 – fiz estágio em português e francês / e o Henrique agora há dias disse olha e se 

for preciso podes dar francês porque tens habilitação cientí / podes dar inglês 
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porque tens habilitação científica para o Inglês / e tu sabes que eu não sou 
capaz de ser professora de inglês / eu HOJE / se tivesse que dar inglês / eu não 
sabia dar inglês 

I – e por que é que sentes isso? 
OF2 – porque eu não sei nada da cultura inglesa / é nesse aspecto 
I – exacto 
OF2 – eu era professora de língua / de inglês / mas não era professora de língua 

inglesa ou língua anglófona / o que é que? não sei porque / ahm / porque nós 
porque nós saímos da universidade de facto habilitados a falar bem / porque 
conhecemos o funcionamento da língua / aí esqueci-me de alguma coisa 
rapidamente ia olhar e lá chegava 

I – sim sim sim 
OF2 – mas ensinar língua não é ensinar a língua / ahm 
I – não é só ensinar isso 
OF2 – ser professora de línguas não é ensinar o funcionamento da língua / hoje mais 

do que nunca tenho essa certeza / eu até fiquei assim ai tu nem me digas / ai eu 
não sei ser professora de inglês / hoje / se tivesse que fazer isso eu não sabia  

I – pois exacto / seria para ti uma grande limitação o não conseguires  
OF2 – ah pois não / tinha que andar a estudar a ler a ver a perguntar aí 
I – pois / pois / exacto / ahm e também referes as viagens /  
OF2 – também 
I – que fizeste dentro e fora do país / achei engraçado o teres referido as viagens 

dentro do país  
OF2 – sim porque / dentro / porque de facto o norte não é igual ao sul / porque o 

interior não é igual ao litoral 
I – exacto 
OF2 – ahm / há pouco tempo há pouco tempo não possivelmente nesta altura já tinha 

estado / ahm / fomos a Bragança passar um fim-de-semana / essas pessoas / 
daquele interior que eu pensei assim eu não era capaz de viver aqui porque isto 
é tão isolado realmente / embora agora já se chegue mais ou menos depressa 
porque as estradas são boas / mas que vivem ali sempre sempre sempre / e no 
mercado a gente se for lá explicam tudo / têm uma paciência / ahm servem o 
melhor possível nos restaurantes / olhe o que é que é assim o que é que é 
assado / explicam a lista / põem-nos ao pé da fogueira / isso é acolhedor não é? 
/ no Algarve tu não vês isto / sobretudo eu também conheço o Algarve mais / é 
muito mais turístico é muito mais internacional / é muito mais / pronto não não / 
às tantas estranham / as pessoas isoladamente / mas eu não as conheço 
isoladamente e eles ali têm que agradar a todos vivem para o turismo / portanto 
não têm paciência não têm tempo para ser assim 

I – pois 
OF2 – ahm / é mais neste aspecto / porque / de facto as pessoas não são iguais / ahm 

é diferente viver em Lisboa ou viver ahm em Águeda numa cidade pequena / eu 
gosto também desta coisa das pessoas que se conhecem / e ahm numa zona 
urbana grande não / pronto / é nesse aspecto que eu falo 

I – exacto 
OF2 – não é? / ahm / claro depois há as outras especificidades também não é? / em 

termos linguísticos / os [nuɔtəʃ] são diferentes dos [suʃ] / ahm Lisboa fala com… 

I – com uma pronúncia 
OF2 – com uma maneira muito muito / diferente+ / também gosto de me aperceber 

dessas diferenças  
I – exacto e de reflectires sobre elas 
OF2 – sim 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vogal_posterior_semiaberta_arredondada&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vogal_central_m%C3%A9dia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vogal_central_m%C3%A9dia&action=edit&redlink=1
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I – no fundo também na diversidade que nós apesar de sermos um país tão pequenino 
também encerramos / essa diversidade / bom depois / não sei se neste momento 
acrescentarias mais algum aspecto a estes teus momentos marcantes 

OF2 – não / eu acho que é mesmo isso / assim por ordem crescente acho que é 
mesmo eu 

I – por ordem crescente? 
OF2 – por ordem / crescente ou decrescente / ahm  
<SIM> I – cronológica? 
OF2 – cronologia / é isso mesmo que eu queria dizer 
I – cronológica ok / depois houve aqui duas perguntas que tu na altura não 

respondeste / e que eu gostava que reflectíssemos um bocadinho sobre elas 
agora / uma era imagina que vais passar uma estadia de meio ano num país 
estrangeiro que nunca visitaste / uma estadia de meio ano / o que é que achas 
que precisavas de saber para preparar a tua estadia? 

OF2 – primeiro tinha que ir ao mapa ver / que eu não conhecia ou que eu nunca 
visitei? 

I – que nunca visitaste  
OF2 – então podia conhecer / podia ir para a Polónia por exemplo? 
I – por exemplo 
OF2 – ahm / olha tinha que saber sei lá / tinha que saber coisas como / ahm climas / 

ahm / tinha que / ahm / depois tinha que perceber alguma coisa / a língua / tinha 
que perceber portanto que me / tinha que nos primeiros dias / tinha que me a 
dada altura tinha que me desenrascar com outra língua qualquer / ahm / mas 
possivelmente tinha que ir à Internet procurar coisas / saber do clima / da capital 
/ alguma coisa que me indicasse de hábitos deles / ahm tinha que ir por aí 

I – exacto / não só a língua mas também 
<INT> OF2 – sim sim / hábitos / o que é que era / porque / porque já há não é? / já há 

informação sobre / há pessoas que viajam  
<SIM> I – sim sim sim 
OF2 – e que depois das viagens  
<SIM> I – e que partilham informações 
OF2 – e que depois dizem não é? / o que é que se deve fazer o que é que não se 

deve onde é que se deve comer onde é que se deve dormir onde se deve ir 
onde se deve estar o que se deve visitar / ahm o que não se deve dizer o que 
não deve dizer  

I – exacto 
OF2 – também 
I – como se comportar 
OF2 – também 
I – uhm uhm 
OF2 – é mesmo / tinha que ir fazer isso /  
I – ok / e se / ahm um professor de um país qualquer que nunca tivesse estado em 

Portugal viesse de repente trabalhar aqui para a escola / o que é que achas que 
ele precisava de saber?  

<PAUSA> 
OF2 – eu acho que antes da língua ele precisava de ter conhecimentos básicos sobre 

os hábitos dos portugueses e aqui desta região / e depois lá vinha também a 
contextualização cultural daqui / mas olha / sei lá / imagina que era um francês 
ele precisava logo de saber que não te preocupes se os portugueses disseram 
nove é só para estar às nove e um quarto nove e meia / portanto / eu acho que 
vai mais por aí / primeiro 

I – pelos hábitos culturais 
OF2 – ahm / portanto / acho que vai mais por aí 
I – portanto era um professor que vinha dar aulas na nossa escola 
OF2 – ai dar aulas 
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I – sim a trabalhar para a nossa escola 
OF2 – sim / então também tinha de saber como é que isto funcionava não é? /  
I – pois 
OF2 – também tinha que o contextualizar / que dizer como é que é a orgânica da 

escola / e depois as pessoas /  
I – uhm uhm 
OF2 – e depois vem a região / possivelmente / Aveiro 
I – se calhar começar mais do nível micro para 
OF2 – sim sim sim 
I – para um alargamento / bom e estamos quase no final desta parte / a última 

pergunta era para reflectires sobre o teu perfil enquanto comunicadora 
intercultural e para enumerar qualidades e defeitos / enquanto qualidades tu 
disseste que eras uma pessoa aberta à diferença / que tens curiosidade e gosto 
em conhecer / que és educada não és preconceituosa / tens paciência para ouvir 
para explicar e para aprender  

OF2 – e não pus nenhum defeito não é? 
I – isto é só as qualidades / os defeitos estão mais à frente /  
OF2 – ah 
I – acrescentavas mais alguma coisa? retiravas algumas destas informações neste 

momento? 
OF2 – não / continua / não modifiquei 
I – não modificaste a este nível ok / como defeitos tu tinhas / não sei se serão defeitos 

/ não gosto de encontrar pessoas altivas com a mania de superioridade pouco 
tolerantes e preconceituosas / nestas situações em vez de tentar contrariar ou 
perceber estas atitudes abandono / e eu li isto e perguntei / será que isto é um 
defeito?  

<PAUSA> 
OF2 – pois / não sei / mas também só me lembrei só me lembrei / disto / na altura // 

não sei se é defeito mas de facto não ahm eu não me dou muito bem com 
pessoas que têm a mania / têm a mania tá bem / pronto ahm 

I – e isto em qualquer tipo de contacto intercultural ou não não é? 
OF2 – sim /  
I – exacto  
OF2 – ahm / ahm 
I – se calhar isto tem a ver um pouco com a / a tua auto-estima e o valorizares-te a ti 

própria / e achares 
<INT> OF2 – e relativizar-me a mim própria+ / que não sou a melhor /  
I – e que a pessoa em questão também poderia ter a mesma atitude / pois / por isso 

eu não sei se isso será defeito 
OF2 – pois / então mas / ahm que defeito? / quero ver que sou uma pessoa sem 

defeitos? não eu tenho defeitos / mas esses defeitos são muito dirigidos não é?  
I – pois 
OF2 – enquanto comunicadora intercultural o único defeito é não saber muita coisa 

não é? / isso é um defeito / ahm mas / às vezes sou um bocadinho acomodada / 
ahm poderia ir mais além / poderia tentar+ 

I – em termos de não fazer muita coisa? é isso? / o ir mais além no sentido de procurar 
esse conhecimento que sentes que te falta / é isso? / não sei se era disto que 
estavas a falar… 

OF2 – sim / mesmo mesmo profissionalmente não é? 
I – uhm uhm 
OF2 – já sou velhinha também / a paciência falta / mas ter consciência disso é já um 

passo  
<RISOS> 
I – exactamente 
OF2 – para não estagnar  
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I – exactamente 
OF2 – olha não sei Mónica ajuda-me eu não sei 
I – mas eu sei 
OF2 – queres queres apontar algum? 
I – se conseguires 
OF2 – não / tu tu queres? 
I – eu? a ti não quer dizer…  
OF2 – não mas podes perguntar achas que és assim porque eu não estou realmente a 

conseguir 
I – então se calhar vamos fazer assim / vamos ver o modelo e pode ser que entretanto 

tu notes que haja aqui alguma coisa que se calhar 
OF2 – porque parece um bocado ahm  
I – pronto / falaste aqui o saberes que por vezes não tens todos os conhecimentos 

mas eu acho que isso é um defeito se calhar comum a todos nós / e todo o 
contacto intercultural é imprevisível e é um pouco impossível nós sabermos tudo 
e controlarmos tudo e dominarmos tudo / e temos de ter essa consciência não 
é? / mas mas de facto essa vontade de aprender / acaba lá está // normalmente 
as pessoas / as outras formandas falavam de coisas como insegurança timidez / 
mas não creio / que no teu caso 

<INT> OF2 – ah / mas eu também sou uma pessoa tímida / quer dizer não não 
I – és tímida mas vês um estrangeiro na rua com um mapa na mão e vais falar com ela 

a perguntar se precisa de ajuda nesse aspecto  
<SIM> OF2 – sim sim / vou 
I – percebes? eu acho que é mais 
OF2 – e é nessas situações / eu sou um bocadinho e acho que à medida que vou 

crescendo vou ficando mais descarada nesse aspecto 
I – pois 
OF2 – defendo-me em idade / vou ficando mais / e depois a insegurança é relativa 

porque ahm olha para a gente se desenrascar vai atirando / sei lá / uma situação 
qualquer que eu não sei se tenho assim  

I – se calhar neste caso se calhar não tens mesmo  
<SIM> OF2 – pois / se calhar não 
I – não consegues mesmo encontrar / até porque tu dizes que não há nenhum 

contacto intercultural que te tenha causado sensações de mal-estar /  
OF2 – não / à parte essa pequenina situação 
I – pois  
OF2 – que isso não é nada / porque ficou-me muito mais o outro  
I – a parte boa 
OF2 – a parte boa / depois até pensei não é inglês / pensei ou pelo menos não é de 

origem inglesa 
I – exacto 
OF2 – e portanto / e que também pode / e fiz logo isto a tentar desculpá-lo / a tentar 

desculpar a atitude não é?  
<SIM> I – pois lá está // de uma cultura onde as coisas são muito diferentes  
OF2 – quando vêm de um país diferente de uma cultura diferente de um entendimento 

do mundo diferente e às tantas está aqui de pé atrás / e resolveu <IND> 
<SIM> I - <IND> um imigrante que está num outro país a trabalhar ahm também está 
OF2 – não ele era o dono do estabelecimento / mas mas como não era de origem / 

devia ser inglês por nacionalidade mas <IND> 
I – pronto / ahm / se calhar a questão é mesmo essa / não consegues identificar 

defeitos porque às tantas / para os teus encontros interculturais ahm 
OF2 – até agora também não sou uma pessoa / eu sei que há pessoas que sei lá / que 

viajam muito no país e fora e que portanto / e que vão / eu não fui além da 
Europa  

I – uhm uhm 
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OF2 – e na Europa numa Europa muito próxima  
I – pois exacto 
OF2 – portanto nunca fui para outros países também / e talvez por isso não não tenha 

encontrado situações delicadas  
I – pois / ok / então se calhar fechamos esta segunda parte e vamos para a terceira 

que é então a da análise do modelo que eu consegui fazer com base naquilo 
que vocês disseram e no que dizia a literatura / e que pronto / eu trouxe / assim 
em gráficos porque acho que é mais fácil de perceber e como a letra está 
pequenina e tu não trouxeste os óculos eu vou lendo em voz alta e ajudo 

OF2 – está bem / mas eu eu / não sei se… 
I – é? / ok então / ahm / olhando para aquilo que vocês disseram e o que diz a 

literatura eu consegui identificar três dimensões da competência de comunicação 
intercultural / a afectiva / a cognitiva e a accional / afectiva accional e cognitiva 
por ordem decrescente de importância que vocês lhe deram 

OF2 – sim 
I – a afectiva com 54 por cento das unidades de conteúdo a accional com 36 por cento 

e a cognitiva com 14 por cento / o que é que se entende por cada uma delas? / 
vamos começar pela dimensão afectiva / a dimensão afectiva integra um elenco 
de atitudes positivas face às línguas à diversidade à comunicação e ao contacto 
com o outro e comportamentos ligados à esfera das relações pessoais e 
interpessoais / e eu consegui identificar depois sub-categorias dentro da 
dimensão afectiva / uma vez que vocês valorizaram bastante foi a relação com a 
alteridade / depois a relação com o próprio sujeito / a relação com a situação de 
comunicação e a relação com as línguas / ahm aqui há uma grande ênfase 
colocada na relação com o outro / e com a situação de comunicação 

OF2 – uhm uhm 
I – na relação com o outro vocês valorizam a abertura interesse ahm atitudes como 

abertura interesse e curiosidade pelo outro respeito pelas outras culturas desejo 
de aprender sensibilidade em relação à diferença sensibilidade em relação às 
semelhanças também humildade e solidariedade 

OF2 – pois 
I – na relação com o próprio sujeito é o respeito por si próprio e pela sua cultura / a 

consciência ahm o respeito por si próprio e pela sua cultura eu acho que isso 
está presente nas tuas palavras também 

OF2 – uhm uhm 
I – a consciência cultural crítica / a segurança e confiança em si mesmo e o orgulho na 

sua identidade linguística e cultural / também se notou naquela primeira parte em 
que tu dizias foi bom saber que eles reconheciam o português como se fosse 

<INT> OF2 – eu gosto muito da palavra Portugal / eu eu ahm não digo essa coisa / 
mas eu gosto imenso de pronunciar a palavra Portugal / POR-TU-GAL / dá-me 
um orgulho que tu nem imaginas a sério / pronto é o nosso país / e depois ahm 
tudo o que vem a língua 

I – tudo o que está relacionado com exacto / na relação com a situação de 
comunicação referem coisas como disponibilidade e predisposição para partilhar 
experiências e pontos de vista com o outro / vontade de participar em encontros 
plurilingues e interculturais e esforço e empenho no sucesso da interacção / e na 
relação com as línguas no fundo é a visão relacional das línguas / o conseguir 
ver as línguas como coisas que têm pontes entre elas / e gosto e interesse pelas 
línguas da comunicação / não sei se / há aqui alguma coisa que tu aches que 
está a mais / alguma coisa que falte / algo que tu aches que tem mais 
importância do que / do que os outros não sei… queres fazer algum comentário? 

OF2 – às tantas até é interessante e é assim mesmo quer dizer porque partes 
<INT> I – do que vocês disseram 
OF2 – nos depoimentos de pessoas  
I – uhm uhm 
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OF2 – nós nem sabíamos o que é que uns diziam não é? 
I – uhm uhm 
OF2 – porque isto / foi da segunda vez e foi da primeira também 
I – sim sim 
OF2 – e portanto / ahm / possivelmente é isso / faz sentido o que aqui está faz sentido 

de facto para mim faz muito mais sentido esta dimensão afectiva da / porque / 
que seja a primeira tem que ser a primeira porque se uma pessoa não tiver esta 
consciência / essa vontade de de de se relacionar com as outras pessoas de 
abertura e de tolerância ao outro / de valorização de si mesmo / eu não creio que 
consiga 

I – pois  
OF2 – ou consegue muito pouco 
I – exacto 
OF2 – entrar nisto da comunicação intercultural 
I – é muito afectivo não é? 
OF2 – é eu acho que é  
I – então concordas concordas com esta  
<SIM> OF2 – concordo / eu concordo com essa 
I – com esta distribuição em termos de importância que vocês deram muito grande à 

dimensão afectiva? 
OF2 – acho que sim 
I – ok / então é uma daquelas que se destaca achas que é a que se destaca destas 

três? 
OF2 – qual é que eu acho? 
I – a afectiva 
<SIM> OF2 – é a afectiva 
I – é a afectiva / exacto exacto / bom então vamos a que é que consegui chegar sobre 

a dimensão cognitiva / a dimensão cognitiva consegui defini-la de acordo com 
aquilo que vocês disseram como os saberes e conhecimentos que o sujeito 
coloca em acção aquando de um encontro intercultural / e aqui depois fui 
esmiuçar / e referem coisas como o auto-conhecimento / mas que não é muito 
valorizado apenas existem quatro unidades de conteúdo sobre o auto-
conhecimento / já sobre o conhecimento sobre o outro existem 28 é assim o 
outro parece-me que está sempre muito valorizado naquilo que nós achamos 
que é a competência de comunicação intercultural / também conhecimentos 
sobre o processo da interacção também com 21 unidades de conteúdo / 
conhecimento sobre conceitos e conhecimentos sobre o mundo / estas duas 
conhecimento sobre conceitos e conhecimentos sobre o mundo não vêm 
normalmente eu não consegui encontrar estas duas sub-categorias na literatura / 
apenas nas vossas palavras / e penso que tem a ver um bocadinho com o nosso 
contexto de formadores e de professores de línguas 

OF2 – pois 
I – porque os conceitos no fundo é / o que vocês referiram é a consciência do valor 

político-educativo do conceito de competência de comunicação intercultural / 
saber que este conceito que é que trabalhar isto em contexto de sala de aula 
pode contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de paz de abertura de… 

OF2 – ora deixa ver se eu compreendi / eu não conheço / eu vou a um sítio qualquer / 
onde nunca estive 

I – sim 
OF2 – eu passo a conhecer esse sítio 
I – sim 
OF2 – ahm // portanto isto entra aqui / é o conhecimento sobre o mundo 
I – o conhecimento sobre o mundo ahm apenas uma pessoa referiu / e acho que foi 

naquela pergunta / eu não sei se conhecimento sobre o mundo será o 
denominador mais correcto mas foi o que consegui encontrar na altura / ela 
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referia que se fosse a um país estrangeiro um bocadinho aquilo que disseste 
agora há bocado mas que não escreveste na altura / precisava de saber coisas 
como onde é que fica / ter um mapa / ahm como é que me oriento / onde é que 
posso dormir onde é que posso comer coisas deste género / tem a ver com isso / 
conhecer o sítio conhecer o local / tem a ver com isso 

OF2 – pois pois 
I – tem a ver com isso de facto / e foi ahm e na literatura por vezes eles falam muito da 

cultura de conhecer a cultura de conhecer aspectos da civilização mas não falam 
sobre esse sentido prático / e eu achei interessante ver esse sentido prático 

OF2 – pois / porque o conhecimento da cultura também poderá entrar aqui não é? 
I – sim também poderá / embora seja um bocadinho mais específico / não é 

propriamente cultural porque 
<INT> OF2 – mas também ninguém referiu 
I – o da cultura falou-se no hetero-conhecimento 
<SIM> OF2 – ah o hetero-conhecimento 
I – porque se tu reparares dentro do hetero-conhecimento nós temos conhecimentos 

dos contextos culturais do outro e das suas representações sociais e padrões de 
comportamento 

OF2 – uhm uhm 
I – que é o que é mais valorizado / mas também as representações sobre os outros 

povos e as outras culturas / no auto-conhecimento falou-se do auto-conceito 
ahm o conceito que se tem de si / a auto-descoberta / e na literatura fala-se da 
auto-instrução mas vocês não a referiram pelo menos na altura nos registos 
escritos entretanto já houve pessoas que falaram nisso / o que é que é isto da 
auto-instrução? / é tentar perceber quais é que são as nossas lacunas em 
termos de conhecimentos o que é que nos falta adquirir e como é que posso 
fazer para para 

OF2 – é a procura de conhecimento não é? 
I – exacto é a procura / é a busca do conhecimento  
OF2 – pois 
I – exacto / que se liga àquela atitude do desejo de aprender  
OF2 – pois 
I – porque isto está tudo tão ligado que por vezes é difícil distinguir / e os 

conhecimentos sobre o processo de interacção ahm vocês referiram a 
consciência dos processos de interacção o repertório linguístico-comunicativo e 
intercultural do sujeito a que nós vamos sempre recorrendo constantemente / e 
ninguém referiu conhecimento sobre os processos de negociação de sentido // 
eu 

OF2 – isso é capaz de ser sintomático  
I – pois 
OF2 – é porque nós é porque nós não / não damos muito não valorizamos muito isso 

na aula  
I – pois 
OF2 – possivelmente / na aula ou ou ahm ou em situações que tivéssemos vivenciado 

com outras culturas com outros povos com outras pessoas  
I – pois / pode ser isso / pode ser isso ou também pode ser uma outra coisa que é o 

facto de já haver aqui uma que é a consciência dos processos de interacção  
OF2 – também era isso que eu estava a ver 
I – e não sei / se calhar quando nós olhamos para processos de interacção / na 

literatura eles distinguem mas eu acho que na prática 
<INT> OF2 – mas na prática nós não temos isto tão refinado tão refinado que nos 

permita descrever 
I – pois também assim que eu interpretei porque um processo de negociação de 

sentido e um processo de interacção acaba por ser muito ahm muito próximo 
OF2 – pois 
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I – se calhar é mais isso / queres fazer algum comentário a esta dimensão?  
OF2 – não 
I – não? 
OF2 – acho que está / depois dás-me isso 
I – dou dou podes ficar 
OF2 – não não / agora não / depois  
I – quando estiver melhor 
OF2 – lá para a frente / quando tiveres isso tudo escrito  
I – ah isso é na tese 
OF2 – pois era isso que eu estava a dizer 
<RISOS> 
I – a dimensão accional foram a segunda que vocês mais valorizaram tem a ver com 

as habilidades e capacidades do sujeito para lidar com situações de contacto 
entre línguas em acção / ou seja no fundo é colocar a afectiva e a cognitiva em 
acção 

<SIM> OF2 – isto está tudo tão ligado 
I – é é é é 
OF2 – pois 
I – e aqui temos aptidões linguístico-comunicativas que é são as mais valorizadas / 

nas linguístico-comunicativas temos / a capacidade de percepção que vocês não 
referiram / e a capacidade de escuta que tem quatro unidades de conteúdo / a 
capacidade de se fazer compreender e de compreender o outro / e a capacidade 
de se expressar numa língua comum / e dependendo dos contextos a língua 
comum pode ser ahm não é obrigatoriamente o inglês pode ser o espanhol pode 
ser… 

OF2 – pois 
I – dependendo dos contextos / uma língua comum às duas pessoas que estão ali em 

interacção às duas três quatro que estão em interacção / nas cognitivas / foi a 
capacidade de descoberta de saber e de estar constantemente a actualizar a 
sua competência de comunicação intercultural a cada novo encontro / e nas 
aptidões pessoais referem a descentração / a empatia / a flexibilidade 
comportamental e a adaptabilidade às situações / referem a capacidade de 
manter a sua identidade mas também negociá-la a autonomia / o bom-humor / e 
foi engraçado porque esta também não aparecia na literatura / e duas que 
aparecem na literatura e que vocês não referem são a tolerância relativamente à 
ambiguidade não ter medo da ambiguidade / e o pluralismo cultural  

<PAUSA> 
OF2 – mas ahm / essa situação que eu acabei de explicar por exemplo / agora que me 

lembrei 
I – sim 
OF2 – não será um bocadinho isto <aponta para a tolerância relativamente à 

ambiguidade> eu tentei logo compreender o comportamento do outro 
I – sim sim sim / agora já tenho dados para isso / exacto / é um pouco 
<INT> OF2 – porque eu depois pensei assim ah / ele veio lá daqueles países é árabe 

depois é uma cultura é uma maneira de entender o mundo de forma diferente e 
vem aqui quer dizer que se não se consumia não se tinha o direito de ir à casa- 
de-banho e nós resolvemos comprar todos uma garrafinha de água  

I – exactamente 
OF2 – mas não será isso? aqui? não? 
I – qual delas? 
OF2 – a tolerância relativamente à ambiguidade? não? 
I – a tolerância relativamente à ambiguidade ahm este denominador não sei se é muito 

claro mas é o que aparece na literatura / o que isto significa no fundo é / uma 
pessoa não ter receio de ir para um encontro intercultural por achar que não vai 
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ter tudo controlado / percebes? / é ambiguidade nesse sentido não saber como é 
que as coisas vão correr o saber que pode haver que pode cair em ambiguidade  

<SIM> OF2 – que corre riscos 
I – no fundo é isso é / se calhar é mesmo isso / é uma pessoa que arrisca // ahm  
OF2 – eu já sou uma aventureira sou uma aventureira 
I – exacto / é isso 
OF2 – logo se vê como é depois 
I – logo se vê como é que vai correr  
OF2 – está bem está bem 
I – não referiram mas não sei se é um traço importante do comunicador intercultural / 

não sei 
OF2 – eu acho que isto tem muito a ver com a pessoa  
I – pois e está na parte das aptidões pessoais 
OF2 – pois claro / mas tem muito a ver com a maneira de ser com cada um 
I – exacto 
OF2 – eu tinha sempre que saber alguma coisinha / não vou agora assim / depois com 

certeza que iria encontrar muita coisa de novo  
I – uhm uhm 
OF2 – vou preparada para isso / mas eu teria sempre que ter alguma informação 
<SIM> I – que te preparares / exacto / não partir assim totalmente à descoberta 
<SIM> OF2 – alguma informação / não / já arrisquei em algumas coisas mas não é 

assim 
I – mas quando vais mas quando vais tens consciência de que não tens tudo 

controlado? 
OF2 – ah sim / ah sim 
I – isso é tolerância relativamente à ambiguidade 
OF2 – surpresa / vai haver sempre muitas surpresas 
I – isso é tolerância relativamente à ambiguidade também não é 
OF2 – por exemplo eu vou a um lado e vou ver onde é que fica o hotel ah realmente 

não me parece muito grande e tal a cidade e tal / surpreendentemente achei 
então à noite pessoas interessantes / <IND> explicam-nos tudo perguntam não 
são pessoas desconfiadas  

I – lá está 
OF2 – eu achava que era assim  
I – pois 
OF2 – e não / eu achava talvez por um bocadinho de preconceito não sei se 

preconceito se se o facto de nós ligarmos a essa ao país basco ahm 
I – pois é capaz provavelmente é isso / bom OF2 não sei se há alguma coisa a dizer 

aqui 
OF2 – não não acho acho que está tudo muito bem  
I – então posso-te só fazer umas perguntas assim rápidas sobre isto que tivemos a 

analisar? rápidas / se esta descrição / no fundo aquilo que ti foste dizendo ahm 
os comentários que foste fazendo já estão aqui algumas respostas  

OF2 – pois já 
I – mas é para ficar tudo para pararmos para pensar um bocadinho sobre isso e não 

sobre cada uma das dimensões / esta descrição está de acordo com a tua 
concepção de competência de comunicação intercultural? 

OF2 – esta esta 
I – esta que acabei de te mostrar 
OF2 – ahm / está está / quer dizer / muito ahm é / ter uma dimensão afectiva é sem 

dúvida aquela que nos move e eu acho que é a mais importante  
I – exacto 
OF2 – portanto / para já com o primeiro grande queijo  
I – sim 
OF2 – identifico-me 
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I – exacto  
OF2 – muito 
I – identificaste totalmente 
OF2 – é porque depois é a accional e depois é que é a cognitiva / não é? 
I – sim 
OF2 – ou seja ahm eu estou-me a imaginar num sítio qualquer ahm / vou com vontade 

de aprender de ver conhecer coisas / mas o agir eu para já é de qualquer 
maneira / realmente em termos de importância  

I – uhm uhm 
OF2 – é a minha abertura primeiro é a minha vontade de eu querer saber mais e 

depois é o desenrascar e depois então vem o aprender / é assim concordo 
I – exacto concordas / ahm notaste aqui alguma dimensão ou descritor que te tenha 

causado estranheza ou alguma coisa que achasses que estava ali e que não 
deveria estar  

OF2 – não também não tivemos muito tempo não é? foi assim muito não / pedi-te foi 
que explicasses uma outra  

I – pois 
OF2 – o que é que seria se aquilo não seria  
I – uhm uhm 
OF2 – mas não 
I – não / pronto e a última pergunta era se havia alguma que fosse mais relevante e já 

respondeste que era a afectiva  
OF2 – sim 
I – pronto queres acrescentar mais alguma coisa? 
OF2 – não me lembro 
I – não 
OF2 – só que estou muito orgulhosa de ti 
I – oh 
<RISOS> 
I – olha e o que é que achas da entrevista achas que correu bem se foi boa a 

estratégia? 
OF2 – estava muito bem organizada / está / mas já tinhas de trazer isto assim bem 

organizado 
I – pois se não uma hora não dava / pronto olha OF2 obrigada 
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I – bom então como lhe disse a primeira parte era tentar perceber / o que é que a 

tornou na professora e na comunicadora intercultural que é hoje / tem aqui este 
esquema <aponta para o documento Parte 1 – Narrativa>  

OF3 – pois eu / sinceramente eu já me fiz essa pergunta ahm não de uma forma 
reflectida ou científica ou outra mas às vezes penso o que é que o que é que me 
fez enveredar por este caminho? e por que é que eu gosto tanto de línguas? e 
porquê? / eu penso que uma das coisas que me terá ahm / que me terá 
empurrado digamos assim para este caminho / foi a motivação que eu tive para 
a leitura  

I – uhm uhm 
OF3 – eu acho que começa aí porque / LER / ahm abre-nos muitos horizontes não é? 

e nós começamos ahm desperta-nos a curiosidade / e isso faz ahm o professor 
de línguas e a questão da competência intercultural está muito ligada à questão 
da curiosidade da comunicação do ir até ao outro não é? do estabelecer o 
contacto / e eu acho que a leitura ahm não porque eu em casa tivesse gente que 
me empurrasse para a leitura mas porque tive professores que o fizeram  

I – uhm uhm 
OF3 – desde cedo / e eu tinha sempre muita necessidade de ler / ler ler ler ler / e a 

partir do momento em que comecei a aprender língua estrangeira / ahm sentia 
muita vontade de querer saber falar ahm quando eu comecei a aprender o *yes* 
e o *no* no inglês por exemplo ou no francês que até comecei primeiro com o 
francês / o facto de ter gente na família que estava em França por exemplo / isso 
também me aguçou a vontade de querer comunicar e de querer saber falar e de 
saber perceber o que é que eles diziam / e eu comecei com francês exactamente 
no quinto ano / ahm e eu comecei a perceber uma coisa comecei a ver que 
percebia mais rapidamente do que o que conseguia falar / o porquê não sei mas 
quando a minha irmã vinha e eu já tinha algum lamiré na escola e ela falava com 
o marido que era francês e depois com os filhos pequeninos eu apercebia-me 
que conseguia entender a mensagem mas não tinha a capacidade de falar ahm 
e tinha vergonha de o fazer  

I – pois 
OF3 – ahm depois o inglês então quando veio o inglês no sétimo ano e eu acho que 

tive professores fantásticos no básico / ahm o inglês então eu lembro-me de ir 
para a frente do espelho imitar as coisas que eu aprendia na aula / tal como 
antes eu ia para o jardim para o quintal / falar para as árvores e para as videiras / 
ahm a dizer como é que as coisas se diziam e falavam /  

I – já era professora para as árvores e para as videiras <RISOS> 
OF3 – já era professora para as árvores e para as videiras eu há uma imagem que eu 

tenho minha não sei que idade é que eu teria mas andaria na primária de 
certeza absoluta que eu estava a ralhar com uma árvore e a explicar-lhe que 
hábito se escrevia com *h* / eu tenho essa imagem / minha / porque isso eram 
coisas que eu ouvia / que eu observava / não que tivessem acontecido comigo / 
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mas e depois eu reproduzia / e eu fazia muito assim eu fazia muito por 
reprodução  

I – uhm uhm 
OF3 – ahm enquanto eu estava sozinha e ninguém me estava a ver / falava / com 

erros obviamente ahm o francês ou o inglês que eu sabia para o espelho / outra 
coisa que eu tinha a mania de fazer era pegar nos jornais / e fazer de conta / ia 
para o espelho mais uma vez / isto parece um bocadinho de narcisismos 
<RISOS> e provavelmente será / e ia para a frente do espelho novamente e ia 
fazer de conta que estava que era a jornalista do telejornal e que estava a dar as 
notícias / isso porque a comunicação sempre foi muito importante para mim / e 
eu sempre fui uma pessoa talvez por eu ter sido uma pessoa um bocadinho 
isolada / essa necessidade de comunicar / eu já fiz dois intercâmbios na escola 
promovi dois intercâmbios ahm no âmbito do projecto Comenius  

I – sim 
OF3 – e para mim deu-me uma grande felicidade / para mim pessoa / a ter essa 

experiência mas deu-me também uma grande felicidade por proporcionar isso a 
alunos / porque esse contacto com outros mundos e o terem de se 
desenvencilhar na comunicação / por isso é que eu adiro a esse tipo de coisas 
porque é mais uma oportunidade para estar em contacto com o outro que é 
diferente etc. / ahm acho que esses momentos dos intercâmbios também foram 
muito importantes / a minha a primeira visita a primeira e única visita que eu 
organizei a Inglaterra com os alunos / essa para mim acho que foi / a cereja no 
topo do bolo / foi quando eu estive em Ílhavo no final dos anos noventa / ahm 
porque foi foi ahm foi concretizar um sonho isto é a dar a oportunidade / a dar a 
oportunidade que eu não tive / e recordo-me das caras dos alunos e dos 
suspiros e dos desabafos que eles davam e de uma em especial que comprava 
tudo sobre Londres e Inglaterra para ver e para depois poder contextualizar / e 
ela dizia professora respirava fundo e dizia professora isto ainda é mais 
magnífico do que o que eu julgava / e eles sempre com aquela insegurança 
professora vá lá perguntar e eu vai lá tu tu é que lá vais porque foi para isto que 
tu vieste aqui foi precisamente para te desenrascares para estares em 
interacção num contexto real autêntico / e eles lá iam / mas eles também sofriam 
do mesmo problema / que eu sofria antes que era percebiam perfeitamente mas 
depois tinham vergonha de tomar a iniciativa de comunicar / com erro ou sem 
erro / pronto e depois lá para o fim já estavam mais à vontade / perceberam que 
afinal não era assim tão complicado / e que ninguém se ria deles se dessem um 
erro ou se a frase não saísse tão bem toda a comunicação passava e isso é que 
era o importante 

I – uhm uhm 
OF3 – ahm / e mais experiências? / para além destas do intercâmbio / as viagens que 

eu fiz / como a título pessoal  
I – uhm uhm 
OF3 – ahm também também / agora eu não sei explicar o que é que está na origem 

desta minha vontade de querer ver de ler de conhecer de interagir de aprender 
outras línguas / meti-me na aprendizagem do russo / por exemplo 

I – pois 
OF3 – ahm também por esse gosto eu não sei dizer de onde é que vem este gosto+ / 

não sei eu agora até podia dizer uma parvoíce mas não sei se eu noutras vidas 
<RISOS> tinha alguma coisa a ver com / se era alguma embaixadora ou alguma 
coisa que me que me+ 

I – de certa forma isso é uma coisa que faz parte da sua personalidade 
OF3 – faz parte de mim 
I – mas não consegue perceber 
OF3 – em termos formativos por que é que eu fiz as escolhas que fiz em termos de 

formação? por que é que eu hoje sou professora de línguas? por que é que eu 
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gosto tanto de línguas? em termos de experiências / objectivamente que me 
tenham levado a tomar essa decisão eu não tenho nenhuma a única coisa que 
eu sabia ahm nenhuma em concreto /  várias confluíram obviamente 

I – uhm uhm 
OF3 – a única coisa que eu acho que aconteceu ahm / acho que essa da leitura para 

mim+ 
I – pois 
OF3 – acho que foi essencial / foi essencial / eu lembro-me eu tinha uma professora 

de português que levava livros para a aula / e nós tínhamos uma hora de leitura 
silenciosa / eu nunca mais me esqueço dessa experiência / eu não tinha dinheiro 
em casa para comprar livros e / e então ia pedir emprestado / e cheguei a ler 
bandas-desenhadas em francês e coisas assim / precisamente porque eu queria 
sempre saber mais 

I – uhm uhm 
OF3 – saber mais ter mais competência que eu na altura não sabia o que era essa 

coisa da competência mas / saber usar a língua em contexto / ahm e depois com 
o inglês obviamente / e lia muito alto tinha a mania de me ouvir / ler o francês ou 
o inglês / o alemão quando também fiz a experiência com o alemão aqui na 
universidade / num curso livre / ahm o ver canais em língua estrangeira / 
também também é outra coisa às vezes estou / tive só um ano de alemão / sinto 
sei algumas palavras sinto que consigo descodificar pequenos trechos de 
comunicação / mas às vezes estou a ouvir a RTL não sei para quê mas dá-me 
gosto estar ali a ouvir / o prazer de ouvir uma língua estrangeira ahm ter vontade 
de saber falar tudo e mais alguma coisa / e depois o estranho que é quando se 
chega a um país de leste por exemplo / ou vamos imaginar quando se vai eu 
nunca fui mas chegar a um país de leste e estar a ouvir uma língua que / parece 
intransponível / não é? porque não tem nada não é familiar à nossa não há ali 
pontos de contacto / é muito estranho 

I – pois 
OF3 – é muito aí é que nós temos nos sentimos ahm eu quando fui a Eslováquia foi o 

sítio onde onde me senti mais estranha / porque além de ter a dificuldade de 
encontrar pessoas que falassem inglês / ou francês / e mesmo o alemão pronto 
eu lá desencaixava uma ali outra acolá / muito mal / mas mas era era como se 
estivesse num+ / não sei explicar parecia que estava noutro planeta / mesmo até 
em termos de de / de postura das pessoas / nas relações interpessoais as 
pessoas não eram / e por isso é que eu acho que a língua também é fria como 
as pessoas são / isto é um juízo de valor é um preconceito mas pronto / mas é 
aquela frieza aquela ahm e depois a língua dura / se calhar até nem é 

I – pois  
OF3 – eu é que 
I – é como nos parece como nós percepcionamos  
OF3 – eu ainda agucei o ouvido eu não me dedico a ela mas por exemplo o russo eu 

acho lindíssimo / também é porque tive aquela experiência de contacto / agora 
objectivamente é como lhe digo não tenho assim / um marco específico que me 
tenha orientado para este caminho 

I – uhm uhm 
OF3 – parece que já é realmente uma coisa inata / isto obviamente que não se pode 

dizer mas / mas é assim que eu sinto  
I – pois exacto 
OF3 – e acho que a formação ahm a formação académica / não estou tanto a falar em 

termos de universidade mas ALGUNS professores que eu tive / me marcaram 
nesse sentido também / e depois quando nós estamos a fazer a formação 
escolar / nós damo-nos conta de quais as competências que nós temos mais 
desenvolvidas / e quais aquelas que não temos tanto / por exemplo na área da 
matemática e da físico-química aquilo para mim era um martírio / e eu sentia-me 
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muito mais sempre virada para a questão da comunicação / da escrita das 
línguas / da cultura de tudo o que lhe estava associado / nunca nunca me puxei 
para outro lado não lhe sei explicar porquê  

I – pronto era mesmo a tendência para as letras  
OF3 – era / era  
I – e cá está hoje 
OF3 – e era a vontade de comunicar / quando eu era miúda eu nunca pensei em ser 

professora / eu nunca pensei eu quando for grande quero ser professora não / 
não não não pensei / muito menos de línguas / eu sabia / eu queria línguas / 
mas era para a comunicação efectiva do género ahm ou seguir jornalismo / ou 
seguir ahm queria ser hospedeira 

I – uhm uhm / pois / para comunicar com muitas pessoas 
OF3 – para comunicar e viajar  
I – e para viajar 
OF3 – e o jornalismo também  
I – e depois como é que decidiu tirar um curso para ser professora? 
OF3 – como é que decidi?  
I – se decidiu? ou se aconteceu? 
OF3 – ahm / eu acho que aconteceu mais do que decisão / porque havia a questão de 

ir para uma universidade que fosse perto de casa  
I – pois 
OF3 – ir para Coimbra já era uma sobrecarga muito grande / ahm porque eu morava 

em Sever do Vouga  
I – uhm uhm 
OF3 – os meus pais não tinham muitas possibilidades económicas / e ahm / e depois a 

questão de ser professora acabou por ir sendo construída quase / como é que 
eu hei-de explicar / inconscientemente / ahm pelos modelos e referências que eu 
tive de alguns professores meus 

I – sim 
OF3 – ahm e foram quase todos eles professores de português  
I – uhm uhm // e a OF3 é licenciada em 
<INT> OF3 – em português e inglês 
I – português e inglês pronto lá está / uhm uhm  
OF3 – mas também tive alguns sobretudo no básico / tive de inglês e de francês que 

me marcaram bastante / que me marcaram bastante e acho que foram eles os 
responsáveis por eu gostar tanto de línguas / porque eu comecei a sentir que 
tinha facilidade em aprender e ahm / e hoje na posição em que me encontro 
olhando para os meus alunos às vezes / penso se deveria desesperar tanto ou 
perguntar-me por que é que eles não / por que é que há um grupo que não 
consegue? / 

I – pois 
OF3 – porquê? / isto não pode ser só vontade de aprender ou será que basta ter só 

predisposição para aprender porque eles não a têm porque sentem a dificuldade 
/ porque as coisas estão ali muito ahm 

I – muitas vezes estão 
OF3 – estão muito relacionadas e é difícil estar a pensar que é só uma causa ou é 

outra / e depois porque há outros / tal como eu na matemática e físico-química 
em que se calhar precisaria / porque eu tinha predisposição eu queria ser boa 
aluna / só que eu não tinha apoio /  

I – pois 
OF3 – eles agora têm e também não aproveitam também há esse lado / mas eu acho 

que se eu tivesse tido um apoio / ahm mais próximo e um acompanhamento 
diferente / eu teria conseguido ahm ser tão boa à área das ciências como por 
exemplo a biologia já adorava agora a matemática e a físico-química / a físico-
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química pior detestava físico-química matemática não era detestava não 
conseguia  

I – uhm uhm 
OF3 – era diferente  
I – pois 
OF3 – sentia dificuldades não era não gostar / ahm // depois não sei eu eu às vezes 

pensava assim será que se eu tivesse agora / vinte anos / se eu tivesse agora a 
acabar o meu curso / a universidade / eu se calhar ia para o estrangeiro // agora 
já não me sinto capaz / e na altura não sei eu era tão tão ingénua tão / 
inexperiente / e o medo eu / era assim um bocadinho de pés assentes na terra 
muito / voo muito alto em termos mentais mas depois não consigo+ 

I – pois 
OF3 – não consigo dar o passo / e se calhar isso condicionou até de certa maneira as 

minhas opções relativamente ao facto de eu me ter tornado professora e não ter 
ido para jornalismo /  

I – o seu sonho seria mesmo o jornalismo? 
OF3 – era / mas era o jornalismo de reportagem do ir à procura da notícia do contactar 

de ir para o estrangeiro era esse não era o de estar ali 
I – o de investigação era isso? 
OF3 – o de investigação ahm poderia obviamente passar por redacção se calhar uma 

redacção de jornal também era interessante / aliás eu neste momento também 
estou ligada ao jornal da escola / ahm mas era mais essa vertente de eu quando 
vejo notícias eu olho para os repórteres e digo lá estão eles no meio da confusão 
e vão para Angola e vão para Moçambique e vão para a Chechénia e não mais 
não sei para onde e andam sempre / devem ser pessoas com uns horizontes 
fabulosos / fabulosos / e eu acho que me sinto limitada sinto-me limitada por 
essa falta de iniciativa que tenho de ser arrojada / de arriscar / porque em termos 
mentais é como lhe digo desde pequena que eu voo muito  

I – pois 
OF3 – sonho muito sempre sonhei muito e entretanto adiei muito / mas depois não 

consigo / concretizar eu acho que o ser professora de línguas acabou por ser / a 
maneira mais imediata e mais prática e menos turbulenta / que eu arranjei para 
estar ligada a uma coisa de que gosto / às línguas 

I – sim / exacto estou a perceber / ok / bom ao nível da sua formação depois de ter 
terminado o curso já em serviço das formações que foi tendo ahm não sei se 
algum se isso também terá tido algum contributo para a professora que a OF3 é 
e para a comunicadora que é hoje / não sei 

OF3 – eu acho que todas as experiências que nós temos sejam em formação de 
carácter formal / ou outra / outro tipo de experiências todas elas nos moldam não 
é? 

I – sim 
OF3 – todas elas nos determinam / ahm eu já assim olhando para trás já quase que 

nem me lembro de todas as formações que fiz / o que eu penso relativamente às 
formações é que eu acho que muitas delas são / ahm têm uma carga teórica 
excessiva / não têm ahm não há um espaço de ahm de reflexão e de troca de / 
de interacção / que eu acho que é muito importante 

I – uhm uhm 
OF3 – eu neste momento estou a fazer uma / em plataforma moodle que não tem a 

ver com a área das línguas tem a ver com a área das bibliotecas / ahm e eu 
considero aquilo como uma auto-formação /  

I – uhm uhm 
OF3 – eu sinto-me completamente sozinha / ahm precisava do confronto e da 

interacção com outros nós não temos para nada / nem vontade de estar lá na 
plataforma às quinhentas horas da madrugada a falar com não sei quem que 
nem está lá / nem coincide na hora em que nós lá estamos / e eu acho que o 
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que falta / e as pessoas precisam eu sinto / que as pessoas precisam cada vez 
mais de coisas mais do género de oficinas de formação / em que se constrói / 
obviamente com orientação e com fundamento teórico / mas que se constrói o 
saber e a competência nalguma área / do que propriamente aquelas outras que 
são / excessivamente pesadas de leituras de de ahm  

I – revisão literário 
<SIM> OF3 – revisão literária e bibliográfica / e que as pessoas estão cansadas disso / 

ahm já estão quase como os alunos querem que a papa já seja sintetizada 
rapidamente e depois pôr a operacionalizar as coisas e ver como é que se faz 
porque / as pessoas estão a necessitar de de / que as orientem que lhe ensinem 
a fazer / o que não sabem fazer / porque / ainda ontem / ontem não na quarta-
feira / eu promovi uma sessão de formação ahm na área das bibliotecas porque 
eu agora estou a coordenar a biblioteca da escola a tempo inteiro / tenho uma 
turma  

I – uhm uhm 
OF3 – na área da biblioteca porque a biblioteca tem que ser área curricular  
I – sim 
OF3 – tem que haver um trabalho colaborativo / então houve uma colega que está a 

coordenar uma biblioteca em Montemor-o-Velho a tempo inteiro que veio dar o 
contributo dela / veio explicar como é que isso pode ser feito / trouxe exemplos 
mas fez um apanhado teórico do que é que é o trabalho colaborativo / para mim 
aquilo foi fantástico porque eu estou ali na perspectiva de coordenadora da 
biblioteca e o meu problema é como é que eu vou implementar isso na escola? 
como é que eu vou fazer com que o trabalho colaborativo aconteça? / de facto 
ela excedeu-se um bocadinho no tempo / aquilo estava programado para 
noventa minutos e acabou por durar mais do que duas horas e as pessoas já 
estavam ali a bufar / ahm e só se abriram quando nos foram dados a conhecer 
os exemplos práticos / pronto ahm mas o que ela explicou antes tinha que ser se 
não não se entendia / ela explicou o que é que era a cooperação a colaboração 
fez lá as distinções pronto ela fez lá várias intervenções / e eu segui aquilo muito 
atentamente porque é um assunto que me interessa / mas eu sinto que o que as 
pessoas precisam é de coisas mais práticas / tive uma ou outra sobre biblioteca 
e estou a fugir um bocado à sua questão mas eu sei aonde é que quer chegar / 
que foi tão teórica / tão teórica tão teórica / em trinta horas 

I – pois 
OF3 – que / eu sinceramente digo eu não aprendi absolutamente nada / e eu acho que 

em termos de formação específica na área do inglês daquilo que eu me lembro a 
que nós fizemos foi / por isso é que eu queria chegar aqui / foi a mais prática / foi 
a mais é foi o fazer o *learn by doing* como eles lhe chama não é? 

I – sim 
OF3 – e eu acho que as pessoas precisam mais disso / isso é muito mais 

enriquecedor do que estar ali trinta horas a ouvir teorias que são importantes 
porque justificam fundamentam o que se está a fazer e por que é que isso é o 
caminho ou não é / mas no terreno não é isso que as pessoas precisam e eu 
acho que muita da formação que eu recebi / se perdeu em nada por esse motivo  

I – uhm uhm 
OF3 – são poucas as formações que vão à parte prática que é o que as pessoas 

precisam no terreno /  
I – uhm uhm 
OF3 – e neste momento / como as escolas estão / as pessoas estão desesperadas 

por soluções / não é por teorias / está a entender o que eu lhe estou a dizer? 
I – estou estou 
OF3 – ahm  e por isso eu acho que tive formações e agora a nível global que foram 

muito úteis do ponto de vista de depois eu usar esse conhecimento na prática / 
ou esse treino que eu tive porque eu acho que é tudo uma questão de treino / já 
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a aprendizagem é o treino / e nós precisamos de aprender a fazer coisas / do 
que do que sei lá se eu lhe disser que da formação toda que fiz se eu lhe disser / 
que provavelmente trinta por cento é que foi / é que teve interesse prático de 
aplicação / está a ver? 

I – pois 
OF3 – perde-se muita coisa 
I – claro / uma coisa é nós sabermos a teoria e irmos aos livros e ler / outra coisa é 

conseguir FAZER e aplicar 
<INT> OF3 – e aplicar / naquela circunstância exacta 
I – exactamente ao contexto 
<SIM> OF3 – ao contexto 
I – que cada um tem na sua experiência e que muda de turma para turma muitas 

vezes   
OF3 – exactamente 
I – é / isso é verdade é / também penso que essa abordagem experimental e accional 

tem que ser muito valorizada na formação 
<SIM> OF3 – é / exacto 
I – bom / ahm e directamente sobre a oficina que nós frequentámos? não sei ahm não 

sei se poderá fazer algum comentário à oficina / neste sentido eu não sei se terá 
sido também 

OF3 – pois é é isso não / ela foi precisamente ela foi o contrário daquilo / ela está 
nesses tais trinta por cento de que eu falei 

I – pois 
OF3 – porque ahm obviamente que teve aquela parte de entender conceitos mas não 

foi extremamente alongada nem massacrante no sentido de estarmos sempre a 
ler as mesmas coisas ou sobre as mesmas coisas / e teve uma forte 
componente de aplicação / de experimentação / não é? e de reflexão sobre essa 
experimentação / porque eu acho que isso é que é a parte mais interessante / é 
nós termos a oportunidade de operacionalizar aquilo que estamos a aprender / e 
verificar até que ponto aquilo se adequa ou não / de que maneira é que se pode 
reformular não é? / fazer então a avaliação da / e depois ver que ganhos é que 
nós tivemos com isso / e que horizontes é que nos abriu porque eu acho que é 
MAIS é mais pela parte experimental como falava há pouco / como a Mónica 
falava / que nós aprendemos eu aprendo muito melhor a fazer / pessoalmente 
eu aprendo melhor a FAZER  

I – uhm uhm 
OF3 – do que ahm do que ter alguém / a dar-me a teoria / para eu fazer  
I – uhm uhm 
OF3 – por exemplo / eu raramente leio as instruções  
I – pois 
OF3 – é uma coisa que me enerva / é ler as instruções para ver como é que se faz / 

<RISOS> eu pego no objecto até perceber como / não sei porquê / é uma 
linguagem 

I – eu sei como é / e depois às vezes fazemos asneiras e depois ah devia ter lido as 
instruções 

OF3 – pois / e às vezes as instruções até estão com uma linguagem bastante clara e é 
perfeitamente mas não sei por que carga de água eu NUNCA eu rejeito sempre 
a leitura do manual das instruções  

I – pois 
OF3 – e agora / mas agora estou a levar com ela por tabela porque eu tenho / mas a 

maior parte das pessoas são assim / porque eu tenho feito tutoriais guiões de 
auxílio à questão da pesquisa na biblioteca  

I – sim 
OF3 – que ninguém as lê  
I – pois 
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OF3 – que é o saber que é como se faz / ninguém lê / as pessoas querem é a questão 
do imediatismo de ter a coisa feita e fazer ai é assim que se faz então carrego 
nesta tecla 

I – pois / exacto 
OF3 – e já está aprendido / é um bocado assim 
I – bom / ahm não sei se quer acrescentar mais alguma coisa a esta parte ou se 

podemos avançar 
OF3 – podemos avançar 
I – ok então se calhar avançávamos para a segunda parte que como eu lhe disse era o 

objectivo é ver o que é que foi escrito na altura na parte do perfil intercultural que 
no fundo é o que interessa mais para o meu trabalho / e ver o que escreveu na 
altura que foi bastante ahm e tem aqui algumas coisas ahm que gostaria que 
pensássemos um bocadinho sobre isso / e depois também ver se neste 
momento mudaria alteraria alguma coisa / bom a primeira pergunta era a minha 
definição de comunicação intercultural é e a Lucinda deu duas definições uma 
em Maio e outra em Junho / ahm no fundo fez foi das poucas pessoa que fez 
aquilo que eu tinha pedido que era reformular a definição pensar / fê-lo ahm e 
gostaria que nós agora fôssemos ver o que é que escreveu e depois tentar 
recordar o que é que terá levado a essa reformulação se houve alguma coisa 
que aconteceu ou por que é que / por que é que reformulou? / se ainda se 
recordar não é? até porque já passou bastante tempo mas pode ser que se 
recorde 

OF3 – ahm / provavelmente a discussão do assunto a leitura sobre / sobre o que é que 
era comunicação intercultural / porque eu penso que se calhar a primeira 
definição que eu dei / teria a ver com a noção empírica que eu tinha do assunto / 
ou não? 

I – não sei / diz aqui que toda a comunicação / se calhar vamos se quiser ver / toda a 
comunicação é cultural e interactiva e determina a nossa relação com os outros 
na era da globalização e da abertura das fronteiras europeias proliferam os 
contactos e a comunicação entre pessoas de diferentes origens culturais e 
linguísticas / pronto em vários âmbitos 

OF3 – uhm uhm 
I – nestes contactos há necessariamente comunicação tem como objectivo a 

resolução de problemas a satisfação de necessidades e o acesso à informação / 
a comunicação intercultural implica o recurso ao repertório linguístico adquirido 
implica a gestão da mensagem da comunicação de forma a se criarem 
significados que atravesses diferentes culturas / isto é atravessem diferentes 
códigos socialmente edificados e que funcionam como regras de gestão da 
interacção comportamental /  

<PAUSA> 
OF3 – porque eu acho que eu aqui <aponta para a primeira definição redigida> ahm 

eu aqui introduzo a ideia da ahm na segunda introduzo a ideia ahm do objectivo 
do objectivo interactivo da comunicação e do que é que eu pretendo  

I – uhm uhm 
OF3 – quais poderão ser as consequências dessa comunicação intercultural / se é que 

eu estou a entender bem / se percebi 
I – uhm uhm 
<PAUSA> 
I – sim lá em cima fala mais do recurso ao repertório linguístico adquirido 
OF3 – sim sim sim 
I – a necessidade da gestão / de se criarem significados // quer através das diferenças 

culturais quer das diferenças de códigos sociais e linguísticos / e cá em baixo 
fala mais da interacção / da interacção não é? 

OF3 – uhm uhm / e das mais-valias que essa interacção pode / pode acrescentar a 
esse tal repertório / penso que é isso porque eu falo aqui de aprendizagem  
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I – uhm uhm 
OF3 – de ahm dessa compreensão / da compreensão entre as pessoas ou da 

intercompreensão entre as pessoas o do modo como isso / e das implicações 
que isso pode trazer ao estado / das novidades e dos grupos  

I – uhm uhm 
OF3 – e dos modos como eles interagem / ahm agora o que é que me pode ter levado 

a mudar? a reformular? / é ter entendido que se calhar comunicação intercultural 
/ não passa necessariamente por utilizar apenas um repertório / que já cá existe  

I – uhm uhm 
OF3 – passa também por ir / construindo e acrescentando / alargando esse repertório 

ou ahm ou não é reformulando mas ahm 
I – é alargando 
OF3 – é alargar esse repertório exactamente / ahm com os outros contributos que se 

vai tendo / que se vão acrescentando nessa interacção  
I – sim / no fundo é eu estou a perceber / no fundo o que está a querer dizer eu vou só 

dizer para me confirmar ou não o que me está a querer dizer é que a cada 
contacto intercultural nós vamos alargando esse repertório com as experiências 
que podem advir desse contacto / é isso? 

OF3 – ok /  
I – uhm uhm / era o que eu estava a compreender mas só mesmo para clarificar / e 

tomar essa consciência é o que terá sido o que / o que a levou a reformular a 
definição de competência comunicação intercultural  

OF3 – sim / o me ter apercebido que não era só aquilo 
I – uhm uhm 
OF3 – não é? que vai / que a competência intercultural é uma coisa que não passa só 

de experiências que nós temos até ali ela vai sempre / vai sempre evoluindo e 
actualizando num crescendo / é assim não é? quanto mais / quanto mais 
experiências de interculturalidade ou de intercompreensão nós tivermos / maior 
será o nosso leque de maior será o nosso repertório 

I – uhm uhm / uhm uhm / não sei se neste momento acrescentaria mais alguma coisa 
à sua definição de comunicação intercultural / para além do que aí está que já é 
bastante / não sei? / já acabou por acrescentar essa informação não é? que é 
algo porque isso acabava por não estar aqui / muita explícita essa ideia de que é 
um repertório que se vai alargando / que a comunicação intercultural+  

OF3 – não não / eu estou a fazer essa interpretação com base naquilo que eu escrevi / 
eu não sei se ali / porque eu aqui falo mais na língua / e como é que a língua e a 
comunicação intercultural aqui justifico como é que ela acontece no mundo 
global etc. etc. / não é? / ahm e depois aqui já introduzo a questão da da ahm / 
da parte do que vem associado à língua / do cultural / ahm ou seja que a língua 
está associada a uma cultura que está associada a um conjunto de códigos 
comportamentais ou outros não é?  

I – sim 
OF3 – e que e que isso determina também a nossa aprendizagem o nosso 

alargamento de ahm de competências  
I – uhm uhm 
OF3 – e nos cria mais capazes ainda dessa interacção intercultural  
I – uhm uhm 
OF3 – porque eu aqui falo mais da parte acrescento a questão da cultura  
I – sim 
OF3 – não é? 
I – sim  
OF3 – na segunda parte já vem mais a ideia da cultura associada à língua 
I – sim sim 
OF3 – <lê o que escrevera no seu Perfil Intercultural> a aprendizagem das estruturas 

linguísticas não é condição única e exclusiva para o sucesso da comunicação o 
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conhecimento ou domínio de aspectos relevantes de uma cultura complementam 
essa competência 

I – uhm uhm 
OF3 – e ao termos esse conhecimento se calhar o que eu queria dizer é que ao 

termos esse conhecimento do que marca ou do que é identidade de um grupo 
I – sim 
OF3 – ahm permite-nos ter ahm / ter mais mais ter mais abertura ou ter mais / ou de 

sermos mais ahm eu não queria usar a palavra não era tolerantes não é nada 
disso / é sermos mais FLEXÍVEIS mais ahm e até mais predispostos para o 
contacto com o outro  

I – sim 
OF3 – mas essa ideia eu acho que sou eu é como a Mónica diz eu acho que estou 

neste momento é a acrescentar a ideia de que vamos acumulando ahm um 
conjunto de experiências não é?  

I – que nos podem tirar ahm retirar de onde podemos retirar ensinamentos e ahm 
OF3 – e construir a nossa competência de comunicação intercultural 
I – que é portanto então pelo que me está a dizer dinâmica complexa ahm dinâmica e 

que está em constante actualização 
OF3 – que está em constante actualização 
I – ok / vem ao encontro um bocadinho da segunda pergunta que ahm ali atrás o que 

eu perguntava era o que era a comunicação intercultural e acabou por falar 
muito já do que era a competência de comunicação intercultural / e que depois 
acaba por estar aqui já um pouco reflectido e se calhar já com as ideias de que 
estivemos agora há bocadinho a falar mesmo agora antes / também tem duas 
definições uma em Maio e outra em Junho / ahm na primeira que é mais sucinta 
diz que é a capacidade de comunicar de forma bem sucedida com pessoas de 
outras línguas e culturas / isto é ter a capacidade de reconhecer diferentes 
estilos de comunicação / e é em cada acto de comunicação intercultural 
mobilizar atitudes de esforço concentração compromisso na interacção e no 
respeito pela diferença / aqui só me suscitou uma dúvida /  

OF3 – o que é que são estilos de comunicação? 
I – exacto / quando diz ter a capacidade de reconhecer diferentes estilos de 

comunicação / eu aqui não percebi muito bem ahm a que é que se estava a 
referir 

OF3 – se calhar o que eu queria dizer era o que são intenções de comunicação  
I – ah ok / uhm uhm 
OF3 – de reconhecer diferentes intenções ou seja quando eu digo alguma coisa o que 

é que eu pretendo ou qual é o meu objectivo / se calhar são mais intenções do 
que estilos / intenções ou objectivos porque ahm o estilo tem a ver com a marca 
pessoal não é? / com ahm cada um / mas cada um pode ter efectivamente uma 
maneira particular de usar a linguagem ou de usar / ou de se fazer entender+ 

I – sim 
OF3 – não é? portanto eu aqui já não sei dizer se na altura o que eu estava a pensar 

se era essa marca pessoal de ahm a capacidade de cada um de recorrer aquilo 
que conhece para PASSAR passar a mensagem que pretende / ou se era o que 
estava por trás da ahm desse acto de comunicação / da intenção 

I – sim sim 
OF3 -  mas provavelmente  
<INT> I – como diz como diz RECONHECER / 
OF3 – sim mas aí mas aí 
I – parece-me que é no outro / não é? / eu acho que é no outro 
OF3 – no outro no outro que está a interagir connosco ahm reconhecer se ele utiliza 

aquela palavra ou aquele gesto ou aquela seja lá o que for ahm porque podem 
ser muito dela / e não um código mais alargado mais partilhado / ahm de sermos 
capazes de perceber o que é que está ali ou o que é que ahm / penso que se 
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calhar seria mais isso seria a marca pessoal / na utilização da língua da 
linguagem ou dos gestos ou de da comunicação em si  

I – pessoal ahm pessoal ou cultural não é? 
OF3 – sim / influenciada sim 
I – porque por vezes / uhm uhm / porque por vezes ahm por exemplo estava a dizer 

agora há bocado a propósito da sua experiência ma Eslováquia penso que foi 
isso / a dizer que achava que a língua era fria como eles / ahm se calhar esse 
estilo de comunicação que nós ou que a OF3 reconheceu como sendo frio 
poderá ter a ver com uma representação da cultura que nós temos e logo a 
língua também nos vai parecer / uma língua fria uma língua agressiva sei lá  

OF3 – sim sim 
I – estou-me a lembrar do *Lost in Translation* quando o japonês começa a falar 

parece que está a ser agressivo e que está a dizer a falar montes de coisas para 
dizer só aquilo / o inglês fica / bem isto porque os ingleses são muito mais 
directivos ahm muito mais directos então / tantas palavras tanto tempo para dizer 
isto só isto? / se calhar é isto que está não sei se será isto que está aqui a dizer 
também 

OF3 – ahm / também também / mas eu se calhar na altura estaria a pensar ahm numa 
outra situação que é ahm / eu não sei como é que hei-de concretizar isto / há 
pessoas que têm um estilo muito pessoal de falar e de comunicar / e não tem só 
a ver ahm no modo como ahm no modo como esse esse o tom que se 
acrescenta àquilo que se diz pode ser uma marca pessoal de um indivíduo e não 
de uma cultura  

I – sim 
OF3 – pronto e eu se calhar estava mais a pensar na questão do indivíduo e não da 

cultura  
I – ok 
OF3 – neste momento / até ao modo como ele se movimenta enquanto comunica / 

esse conjunto de traços / e quantas vezes nós falamos a mesma língua não 
temos tantos tantos *misunderstandings* não é?  

I – uhm uhm 
OF3 – porque lemos no outro / coisas que ele não tinha intenção de dizer  
I – sim 
OF3 – não é? / e quando eu falo em estilo / pode não necessariamente referir-se 

aquela marca de forma como ele tem de comunicar mas a um momento 
particular em que se organizam um conjunto de circunstâncias e a comunicação 
saiu daquela maneira 

I – ok / uhm uhm 
OF3 – não sei se me estou a fazer entender que eu já me perdi no raciocínio 
I – sim sim  
<RISOS> 
I – não / mas está está / é mais ao nível do cunho pessoal  
OF3 – sim 
I – ahm até porque 
<INT> OF3 – é que eu aqui neste momento não lhe sei dizer se é então esse cunho 

pessoal se tem a ver com com  o que a Mónica disse das marcas culturais que 
interferem / no modo como  a língua soa ou no modo como dizemos as palavras 
ou como como como comunicamos / como comunicamos globalmente 

I – uhm uhm / sim sim sim sim poderá ser as duas coisas na verdade pode ser um 
estilo ahm um estilo ao nível cultural mas também um estilo ao nível pessoal / 
porque apesar de pertencermos a uma cultura não nos comportamos todos da 
mesma forma não é? e  na comunicação isso também acontece não é? 

<SIM> OF3 - exactamente 
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I – bom / depois também a sua segunda definição já já foi bastante mais alargada / 
ahm fala da importância desta competência no processo de aprendizagem de 
língua estrangeira  

OF3 – eu aqui introduzo a ideia de apetência e de empatia não é? / apetência da 
vontade a tal curiosidade que eu falava que eu acho que isso é essencial / ahm 
e eu quando estava ahm a implementar ahm aqueles exercícios aos alunos  

I – sim 
OF3 – ahm / apercebia-me de que eles ahm não eram pessoas INDIVIDUALMENTE 

porque nós temos a ideia de que culturalmente somos muito abertos e muito+ 
I – sim 
OF3 – ahm criamos muita empatia com o outro / mas eu não senti isso neles / mas isto 

é uma sensação não é um facto científico / ahm mas este Verão / nós este ano 
começámos no inglês a falar sobre o inglês ser uma língua global e se podia ser 
ou não / ahm e depois eu perguntei-lhes ahm para eles me falarem se tinham 
tido alguma experiência em que tivessem de ter recorrido à língua estrangeira 
nas férias claro que vieram logo / eu tenho lá um grupo elas passam-me a vida a 
falar inglês nos corredores andam nos corredores e põem-se a imitar e a fazer 
de conta / que são inglesas nas férias / então como passam as férias juntas 
falam em inglês umas para as outras que é para fazerem de conta que são 
estrangeiras e para os outros pensarem que elas não são portuguesas / não sei 
o que é que elas querem lá com isso / e depois houve um outro dois outros que 
conheceram um ahm não sei de que nacionalidade era / um turco  

I – uhm uhm 
OF3 – e que tinham então comunicado em inglês / e uma outra que achei até um 

bocadinho perigosa porque se mete lá nos chats e fala com gente que ela nem 
deve saber quem é / ahm que era um paquistanês  

I – uhm 
OF3 – e também falaram em inglês / ahm e eu disse e então e vocês conseguiram 

entender muito bem? foi fácil a interacção? foi foi e tal / foi fácil / nós já sabemos 
falar entendemos tudo o que eles dizem e respondemos / até um que tem 
dificuldades disse que falou com o turco / até fiquei assim / mas obviamente 
falou comunicou que é isso que interessa é comunicar mas achei graça porque 
sendo um aluno tão inseguro em termos de aprendizagem formal da língua / 
achei graça ele dizer sim eu também estava lá eu também falei com ele  

I – valorizar isso não é? 
OF3 – exactamente valorizar isso / pronto e daí a tal questão da apetência e da 

empatia ahm / e eu acho que a maioria de nós / sente curiosidade pelo outro // 
porque ele é diferente / porque ele está fora do nosso domínio cultural e social 
não é? então deixa cá ver quem ele é / mesmo já não é só cultural às vezes 
pode ser local ou regional  

I – sim 
OF3 – não é? não é da mesma cidade da mesma+ / e nós temos sempre aquela 

curiosidade quem é esse? de onde é que ele vem? o que é que ele pensa? o 
que é que ele faz? sei lá / e acho que se nós tivermos esta vontade / esta 
curiosidade eu acho que mais facilmente nós chegamos ao outro e a 
comunicação não é assim / tive outra outra coisa muito engraçada vi nesta 
semana quando fui buscar um frango / fui buscar um frango ali ao Púcaro e 
estava / apareceram dois gigantes que deviam ser jogadores de basquetebol 
americanos / e estava um outro negro também altíssimo ma não tão alto como 
os outros que eu também presumi que estava à partida pensei que eles eram do 
mesmo grupo mas não / e esse outro negro era brasileiro não sei se ele estava 
também ligado ao desporto ou não / mas o que é certo é que quando ele viu os 
outros entrarem / começou logo a tentar comunicar os americanos mais 
distantes / eu por acaso observei isso / só foram lá mesmo para encomendar o 
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frango e as batatas fritas / mas era engraçado o brasileiro esteve o tempo todo a 
tentar comunicar com eles / mas a comunicação dele era em português  

I – engraçado 
OF3 – e de vez em quando metia uma palavra em inglês / que eu não sei o que era eu 

ouvia-o dizer não sei quê *city* / não sei se ele estava a perguntar se eles 
jogavam na cidade já não sei o que era / porque fizeram um chinfrim tão grande 
lá que eu não consegui ouvir / e quando ele disse *city* que era perfeitamente 
perceptível os outros disseram ahm não percebo ou repete ou não sei quê / era 
engraçado parecia que os americanos entendiam mais rapidamente quando ele 
estava a falar português do que quando o outro desgraçado dizia alguma coisa 
em inglês  

<RISOS> 
OF3 – não sei porquê era um bocado estranho  
I – realmente / porque se calhar estavam à espera de perceber aquela palavra em 

português  
OF3 – pois não sei  
<RISOS> 
OF3 – não sei por que é que foi porque ele não pronunciou mal às vezes os brasileiros 

até têm aquele sotaquezinho que afecta ahm interfere na pronúncia e na fluência 
/ mas não era o caso porque ele pronunciou *city* perfeitamente perceptível / e 
houve outras vezes em que ele falava em inglês e eles não percebiam / e foi 
curiosa a permanência e a insistência do brasileiro em comunicar com os outros 
que estavam ali com uma postura extremamente ahm distante distanciada 
demarcando-se do resto / porque só estavam coma ideia do ahm e o PRÓPRIO 
o próprio senhor lá do restaurante falou para eles daqui a dez minutos e depois 
lá disse *ten minutes*  

I – uhm uhm 
OF3 – mas ele primeiro disse daqui a dez minutos <estendeu as duas mãos com os 

dedos abertos> mesmo assim 
I – com os gestos 
OF3 – com o gesto / e eles ok *tem minutes* não sei quantos e tal / e pronto 
<RISOS> 
OF3 – a comunicação lá se estabeleceu / mas acho que às vezes isso também tem a 

ver com o assunto que nós falávamos a questão da do domínio do inglês e do 
imperialismo como alguns lhe chamam /  ahm porque eu dei-lhes um texto num 
teste cujo autor dizia exactamente isso que não / que não reconhecia o domínio 
de uma língua sobre as outras porque todas as línguas e todas as culturas 
tinham o seu valor e havia que o reconhecer / e ahm porque os miúdos devem 
pensar que por eu ser professora de inglês / sou defensora de que o inglês seja 
a língua universal e que é isso que eu quero que eles me digam  

I – pois 
OF3 – por isso eu acho  
<INT> I – eles já estão formatados para isso não é? 
OF3 – exactamente / por isso é que eu acho que eles ficaram um bocado surpresos 

com essa conclusão final do texto de que todas as línguas são importantes e tal / 
por isso ahm / não sei eu acho que isto tem tudo a ver com as tais experiências 
que nós vamos tendo e com o repertório que nós vamos construindo / quanto 
mais variedade e quanto maior for o ahm o horizonte das nossas interacções / 
com diferentes culturas e diferentes pessoas / melhor será a nossa competência 
intercultural e de intercompreensão 

I – uhm uhm 
OF3 – porque ahm porque quando sairmos desse formato como a Mónica falava há 

pouco / e se nos predisposermos a sair do formato / ahm facilmente interagimos 
e facilmente nos movimentamos 
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I – uhm uhm ok / bom / não sei se quer acrescentar alguma coisa? / depois havia aqui 
uma parte eu / havia aqui uma parte / isto foi para não me esquecer da pergunta 
quando li isto ontem / ah porque era uma parte em que lhe pedia para falar sobre 
viagens a países estrangeiros aquelas que mais lhe tinham marcado 

OF3 – ah ah 
I – e está aqui o que é que terá ganho com elas 
OF3 – sim sim sim 
I – e a Lucinda fala de várias viagens que já fez a Inglaterra mas mas ahm mas fala de 

uma em que passou duas semanas em Cambridge  
OF3 – sim 
I – e diz que se apercebeu que o estereótipo do britânico organizado pontual pouco 

dado a contactos interpessoais muito familiares é mais uma realidade do que um 
preconceito em relação aos anglos por isso aqui se calhar o *don’t miss up with 
me* / ahm e fala também de outras ideias com que ahm de outras 
representações que tinha ahm prévias se calhar antes do contacto com os 
ingleses e que depois na interacção / neste caso acabou por confirmar esses 
estereótipos / e eu achei interessante ter-me falado dos estereótipos e das 
representações em relação às línguas e o que eu queria no fundo aqui perguntar 
era se / era qual é que na sua opinião qual é o papel que essas representações 
e esses estereótipos devem ter para o locutor intercultural? / não sei se me estou 
a fazer entender… 

OF3 – ora qual é o papel que elas devem ter ahm elas não devem ahm / termos 
estereótipos é inevitável construirmos estereótipos é inevitável não é? porque 
tem a ver com aquilo que nós ouvimos falar  

I – uhm uhm 
OF3 – com aquilo que nós observamos e com as experiências que nós temos não é? / 

e depois achamos que toda a gente é assim 
I – uhm uhm 
OF3 – ahm / mas de facto se calhar ahm em vez de pensarmos que isso é um 

estereótipo / e que toda a gente é assim / se calhar deveríamos pensar que é 
mesmo assim / e que é uma maneira de estar que é assim que é diferente da 
minha e que eu tenho que a aceitar e tenho que viver com ela e tenho que a 
aceitar como tal claro / a mim choca-me / porque vem contra aquilo a que eu 
estou habituada / tipo desde que eu fui desde as minhas experiências por 
Inglaterra ahm há uma coisa que eu faço sempre aqui que é quando subo numa 
numas escadas rolantes eu nunca bloqueio a passagem a ninguém / e é uma 
coisa que me irrita / as pessoas vão num passeio cá em Portugal / vão em grupo 
/ pois vão assim <afasta as mãos para o lado> os outros querem passar e têm 
que ir para a estrada para poderem voltar a ir para o passeio  

I – uhm uhm 
OF3 – é uma coisa que me irrita solenemente  
I – pois 
OF3 – porque eu tenho uma certa admiração pelo modo como eles ahm apesar de eu 

poder dizer que é um estereótipo / ou seja que é uma representação daquilo que 
eu acho que eles são como cultura e como povo / o que é facto é que eles são 
mesmo assim / como nós também somos de outra maneira em particular  

I – pois 
OF3 – não é? / <RISOS> se calhar os estereótipos são inevitáveis agora é que valor? 

não acho que lhes devamos atribuir um excessivo / devemos ver isso como uma 
marca 

I – exacto 
OF3 – como como / isso é o resultado de um conjunto de traços que as pessoas têm / 

no modo como se organizam no modo como se relacionam 
I – uhm uhm 
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OF3 – não é? no modo como vivem+ e e tem a ver com as coisas que eles acham que 
estão certas em detrimento daquelas que eles acham que são erradas / não é? 
ahm / não acho que o estereótipo deva ser utilizado como meio de discriminar / 
de excluir  

I – sim 
OF3 – ahm o estereótipo ahm seja ele positivo ahm independentemente de ser uma 

coisa positiva ou negativa / deve ser ahm deve ser visto como ahm como uma 
marca como uma característica como uma ahm um traço / cultural ou um 
conjunto de traços culturais que estão associados a um grupo 

I – uhm uhm 
OF3 – um grupo de pessoas que vivem numa determinada área geográfica 
I – uhm uhm 
OF3 – ahm / eu não sei se estou a responder à sua questão ou se estou a fugir dela 
I – não não  
OF3 – não? 
I – não não  
OF3 – ahm / esta do guarda-chuva <aponta para um excerto de texto que escreveu a 

propósito da questão em análise>  
I – sim 
OF3 – enervou-me / quando o professor na aula porque eu depois falei e ele veio-me 

dizer que tem a ver com a questão da privacidade / nunca tal coisa na minha 
vida me passaria pela cabeça  

I – pois 
OF3 – estar a achar / que estaria a invadir a privacidade do outro só porque lhe estava 

a dar o guarda-chuva para ele não se molhar  
I – pois / exacto 
OF3 – eu tenho um conceito de privacidade diferente 
I – pois 
OF3 – não é? / não acho que o estar a proteger alguém de uma coisa que me 

incomoda a mim  
I – uhm uhm 
OF3 – ou melhor eu achava isso eu achava que estar a proteger alguém de uma coisa 

que me incomodaria / ou melhor ela devia-me ela é que me devia abrigar porque 
eu é que me estava a molhar  

I – pois 
OF3 – não era o contrário 
I – exacto 
OF3 – eu se tivesse no lugar dela eu teria interferido na privacidade dela 
I – sem saber 
OF3 – teria violado um código se calhar / cultural / ahm sem saber não é? 
I – exacto 
OF3 – e será que ela mo diria? / eu calei-me / eu só dizia olhava para ela e cá dentro 

só dizia tu não vês que eu me estou a molhar 
<RISOS> 
I – realmente essa essa eu fartei-me de rir quando li essa de facto / bom e depois lá 

está a propósito disso diz que a lição de moral que tirou destas viagens a 
Inglaterra / desses contactos e dessas aprendizagens ahm / que poderá ser 
Roma e Pavia não se constroem num dia e são necessárias várias interacções 
culturais até conseguirmos reagir naturalmente ao outros 

OF3 – exactamente ahm porque obviamente que o primeiro contacto com esta 
situação ahm e se isto me tivesse acontecido quando eu tinha vinte anos então 
aí para mim seria uma aberração  

I – pois 



Anexo 5.7 - Transcrição da entrevista efetuada a OF3 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas -     Mónica Bastos 

 

OF3 – porque me faltava a tal experiência / ahm eu fui a primeira vez eu tinha vinte e 
quatro anos quando fui a primeira vez e não tive assim grande interacção com 
com eles a não ser ahm da parte dos serviços ou do hotel 

I – sim 
OF3 – interacção assim deste género na rua em que alguém se senta ao meu lado e 

começa a falar não me lembro também só lá estive três ou quatro dias / e como 
íamos em grupo pronto aquilo era mais para a borga do que propriamente para 
ver outras coisas / ahm se calhar reagiria muito muito quer dizer aquilo caiu-me 
mal / dela não me ter protegido da chuva / mas eu depois percebi / percebi e 
aceitei  

I – exacto 
OF3 – na altura não me soube nada bem estar-me a molhar / mas compreendo ahm / 

e sabe que eu às vezes também me sinto um bocado ahm estranha no meu 
próprio meio / não tem essa sensação? eu sinto / que eu penso de maneira 
diferente e que tenho reacções diferentes à maioria das pessoas e por isso é 
que eu me enervo tanto e me e me e sofro mais / do que os outros / eu dou 
importância a coisas que ninguém dá importância e às vezes sinto-me uma 
*alien* 

I – pois 
OF3 – há coisas / houve um dia alguém que me disse tu não deves / não deves 

esperar dos outros / aquilo que tu achas que é o correcto  
I – pois 
OF3 – e / até tem muito a ver com estas questões não é? 
I – uhm uhm 
OF3 – nós não podemos estar à espera que o outro se comporte como nós queremos 

que ele achamos que é o correcto que ele se comportasse / porque para ele / ele 
pode ter outra concepção  

I – uhm uhm 
OF3 – que não é a minha  
I – uhm uhm 
OF3 – não é? e por que é que a minha está certa e a dele está errada?  
I – pois 
OF3 – por isso é que eu acho que quanto mais nós formos confrontados com a 

questão da diferença e com a questão da diversidade / melhor ahm mais ahm 
como é que eu hei-de dizer? / mais capacidade nós temos de reagir / 
adequadamente adequadamente bem a palavra é assim um bocadinho / mas 
mais ajustadamente ao contexto ou seja / ahm se eu / se fosse hoje se isto me 
voltar a acontecer / eu vou pedir para me abrigarem  

I – exacto / porque já sabe que é aquilo que será o correcto no contexto do outro 
OF3 – e agora pergunte-me / se eu tivesse com outra pessoa / mais nova por exemplo 

que aquela senhora já teria uns sessenta anos  
I – lá está / onde nós temos um instinto de protecção mais apurado não é? 
OF3 – exacto  
I – não é uma pessoa mais nova 
OF3 – será que se fosse uma pessoa mais jovem ela me estendia o guarda-chuva? / 

ou não? ou foi aquela e se fosse outra teria um comportamento diferente? não 
sei 

I – pois lá está 
OF3 – não sei / mas eles eles têm alguns padrões de comportamento ahm por 

exemplo o hábito de leitura no metro / estar alguém a fazer chinfrinada que é o 
que nós fazemos / latinos / no metro para eles é um tormenta  

I – pois 
OF3 – estarmos a bloquear as passadeiras para eles é uma tormenta porque eles 

andam ali quem está com pressa tem espaço livre para andar 
I – uhm uhm 
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OF3 – quem vai com calma encosta-se para o lado e vai ali a dormir de manhã ou vai 
a pensar na vida e tal / eles têm razão  

I – têm 
OF3 – mas eu vejo eu acho que eles têm razão agora não sei se outra pessoa vê que 

eles têm razão ou não / ou se acha que eles são parvos 
I – pois exacto 
OF3 – ou que são picuinhas ou que são ahm 
I – demasiado organizados 
OF3 – demasiado organizados e levam a vida demasiado à séria / não sei não sei 

depende / eu acho que quanto mais nós convivermos com os outros / e com a 
diferença / melhor nos relacionamos com os outros / na questão de não haver de 
evitar o conflito  

I – exacto 
OF3 – e a e os mal-entendidos e a incompreensão 
I – sim uhm uhm / bom depois fala também de ahm de experiência na Itália não é? 
OF3 – sim 
I – já estamos agora a ir para outro tipo 
OF3 - <RISOS> / o lado oposto 
I – latinos / o mais latino não é? 
OF3 – sim 
I – e depois termina ahm e fala da confusão que é o trânsito em Nápoles 
OF3 – sim 
I – e depois diz que a lição de moral que tira desta viagem é em Roma faz como os 

romanos / e eu e a minha pergunta era se considera ahm o que é que entende 
por essa afirmação? quer dizer que no contacto intercultural nós devemos ser 
romanos? 

OF3 – não não se calhar faz pensar que seria isso que eu queria dizer  
I – pois 
OF3 – aqui é mais a ideia porque esta parte aqui causou-me mais impressão do que a 

Inglaterra / a balbúrdia causou-me mais impressão ahm e aqui o que eu estou a 
dizer é que não é possível mudar aquilo / aquilo já é uma forma de organização 
não é? / ahm em Roma faz como os romanos não quer dizer que eu vá para lá 
conduzir mas eu tenho que ir se eu conduzir eu tenho que conduzir daquela 
maneira porque se eu for conduzir da maneira ocidental e que eu conheço eu 
arrisco-me a ter acidentes a toda a hora  

I – pois / exacto  
OF3 – neste caso / é essa a leitura que eu faço ahm / porque e eu aqui / que 

atravesso a rua / na passadeira confiante que o carro vai parar eu ali não o 
posso fazer / eu tenho que estar atenta <RISOS> e vou por lá na passadeira  

I – pois 
OF3 – não é? porque eu fazer como os romanos é / eu não via lá ninguém / ela 

lançou-se mas teve ali um risco 
I – pois 
OF3 – que foi levar com a mota 
I – exacto 
OF3 – ahm e em termos eu não era capaz de conduzir ali aquilo / sinceramente / eu 

não percebia aquilo era um caos / eu nem sabia para onde é que eles iam ou 
quais eram as leis da prioridade aquilo era e eu nunca conduzi lá / atenção / só 
de observar / mas a confusão era muito grande / mas depois se caminharmos 
para Milão a norte é completamente diferente  

I – exacto 
OF3 – ahm não quer dizer que devemos fazer como eles são mas se calhar / para que 

não tenhamos ahm / isto também são casos são situações muito concretas para 
não termos dissabores 

I – uhm uhm 
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OF3 – se calhar temos que nos precaver e portanto tentar / tentar diluir o nosso 
comportamento um bocadinho no deles 

I – sim 
OF3 – ahm obviamente que há situações em que em que irá haver confronto / e não 

quer dizer que eu vou deixar de ser eu  
I – pois era aí que eu queria chegar 
OF3 – não / não vou deixar de ser eu nem vou anular-me enquanto pessoa ou 

enquanto aprendizagem com todo o conhecimento que eu tenho toda ahm toda 
a minha pessoa não é? não vou anular a minha pessoa só porque estou num 
local diferente daquilo que eu sou  

I – uhm uhm 
OF3 – não / mas vou tentar proteger a minha pessoa vou tentar / não ter danos / 

nessa interacção 
I – uhm uhm 
OF3 – não é? 
I – exacto / era aí que eu queria chegar se de facto no anular ou não da nossa 

identidade 
OF3 – não não não não 
I – uhm uhm exacto exacto / ok / bom e daqui foram as duas experiência que falou não 

sei se agora passado este ano e meio se acrescentaria mais alguma informação  
OF3 – quando é que foi isto? em dois mil e? 
I – isto foi em Junho de dois mil e sete  
OF3 – ah / tive agora uma experiência em ahm fui a Barcelona / mas Barcelona é um 

mundo tão intercultural / é uma cidade tão intercultural que / quase que nem 
damos conta que estamos em Espanha / tal como Praga também tive essa 
sensação em Praga / ahm é um pulsar tão grande de estilos de estar de / uma 
coisa curiosa que eu achei que eu senti ahm ali foi que eu podia andar à vontade 
/ ser quem eu era / que não era julgada / foi essa foi essa a sensação que eu 
tive  

I – uhm uhm 
OF3 – todos ali tinham o seu espaço 
I – uhm uhm 
OF3 – tinham a sua identidade / quisessem ser altos baixos gordos verdes amarelos 

ahm o que quisessem ser eles podiam-no ser sem serem excluídos sem serem 
confrontados sem terem que sair / ahm e isso agradou-me muito ali  

I – uhm uhm / não será um paradigma daquilo que seria a sociedade intercultural? 
OF3 – seria  
I – por essa aceitação do outro sem preconceitos? 
OF3 – sim / pela ausência de preconceitos  
I – uhm uhm / sim Barcelona é assim / bom aqui / se calhar já acrescentou aqui 

qualquer coisa essa ideia da viagem a Barcelona porque essas perguntas 
estavam muito ligadas que era ahm viagens contactos interculturais quer fosse 
em Portugal quer fosse no estrangeiro que lhe tivessem causado sensações de 
bem-estar / fala do contacto em Itália pronto novamente ahm mas este contacto 
com italianos que não foi em Itália / agora estou a ver foi em Cambridge  

OF3 – exactamente / então a graça era ainda maior porque eles destacavam-se no 
meio daquela seriedade toda daquela sobriedade dos ingleses não é?  

I – exacto / pois ahm e depois dizia / fala também do sotaque do ouvir falar italiano e 
também ahm o calor humano que eles colocam na interacção ahm e depois eu 
faço-lhe a pergunta seguinte / a pergunta que gostaria de lhe fazer era se 
consegue enumerar o que terá causado esse bem-estar no contacto com os 
italianos / assim algumas características dos italianos que lhe tenham causado 
esse / daqueles italianos ahm 

OF3 – eu acho que é a informalidade deles ahm a descontracção ahm o linguajar fácil 
o atirar o piropo o interferir na na / nós estamos na nossa e eles vêm ter 
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connosco o vir ter com ahm o abordarem o o ahm e depois a alegria e a 
intensidade da / o modo como falam ahm as emoções que colocam no modo 
como falam  

I – uhm uhm 
OF3 – ahm são muito / muito barulhentos no bom sentido / barulhentos ahm eles 

cativam eles atraem a atenção 
I – uhm uhm 
OF3 – mobilizam / mobilizam as pessoas / e é quase eles são assim eu senti que eles 

eram assim / como se fosse aquele bolinho que acabou de sair do forno e 
começa a sair aquele cheirinho e nós vamos assim atrás  

I – acho que sim 
OF3 – embriagados com aquele aroma com aquele / eu senti um bocadinho assim / 

ahm e depois aquela sonoridade / aquela fonologia daquela língua aquilo / não 
sei aquilo encanta aquilo / eu não conheço ninguém no mundo que não goste de 
ouvir falar italiano ou que não ache ahm ou que não se sinta atraído por aquela 
sonoridade  

I – sim sim sim 
OF3 – ahm  
I – o gosto pela língua também acabou por fazer com que a Lucinda sentisse uma 

proximidade daqueles falantes também? 
OF3 – sim / mas o modo de ser / esse modo de ser extrovertido alegre / essa abertura 

essa ahm a provocação da interacção que é constante neles 
I – sim 
OF3 – isso é essencial também não foi só a língua  
I – uhm uhm 
OF3 – é o modo de estar é o que está associado à língua também porque aquela 

língua é assim porque as pessoas são assim 
I – sim / se calhar isso acaba também por ser um pouco+ 
OF3 – no Brasil 
I – no Brasil não é? / pelo que me diz se calhar também acabam por ser essas 

características que 
<INT> OF3 – que eles também são assim / também vão também se metem  
I – pois  
OF3 – quer pulseirinha? quer água de côco? quer tatuagem? quer ahm você é uma 

princesa ó você é um modelo ó não sei quê ó não sei quê <RISOS> aquele 
elogios ahm aquele ahm como é que se chama não são elogios são / galanteios 
/ os galanteios não é? a canção do bandido que eles sabem-na toda  

I – sim / exacto é o tal / estávamos a falar da espontaneidade  
OF3 – é da espontaneidade é / ahm é o não ter vergonha na cara / não é? 
I – exacto / mas no bom sentido 
OF3 – no bom sentido exactamente no bom sentido ahm é o ir IR o lançar-se o ahm 

porque a comunicação é assim o entendimento faz-se assim 
I – uhm uhm 
OF3 – as pessoas / um sorriso / quando nós estamos num serviço e somos atendidos 

com uma postura que não nos dá vontade de estar ali  
I – é verdade / e às vezes podemos estar enervados mas se temos uma pessoa 

simpática no outro lado 
<INT> OF3 – acalma-nos / exactamente / eu ahm eu cada vez mais quando encontro 

pessoas dessas faço sempre um elogio / porque eu acho que a vida já é tão 
complicada ahma ainda há dias estava ali num restaurante a almoçar e ahm pela 
primeira vez naquele sítio tive uma funcionária / que estava constantemente com 
um sorriso na boca uma pessoa bem-disposta e eu disse olhe eu peço desculpa 
mas não interprete mal as minhas palavras mas eu vou ter que fazer aqui um 
comentário / é a primeira vez que estou neste local e sou atendida desta maneira 
tão simpática / com tanta ahm disponibilidade com tanta ahm / porque comunicar 
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é isso para haver interacção é preciso haver disponibilidade as pessoas têm que 
se predispor a fazer e estar / claro que nem sempre é possível estar com boa 
cara mas de qualquer das maneiras num sítio em que estamos a atender e a 
lidar com pessoas é essencial 

I – claro 
OF3 – e devia aliás ser incluído no currículo da formação das pessoas que estão no 

atendimento 
 I – sem dúvida / sem dúvida / bem falou também agora desse ahm dessa experiência 

em Praga e em Barcelona que apesar de serem cidades distantes e de culturas 
tão diferentes a Lucinda acabou por dizer que ambas eram cidades cosmopolitas 
no sentido em que se sente que é um ambiente multicultural e ahm 

OF3 – muito e por exemplo em Praga / ainda que eu em Barcelona / ouvisse o *catalá* 
/ que é outra sonoridade que eu acho fantástica / a falar uma pessoa vê-se 
grega para os entender mas quando se lê percebe-se tudo o que está escrito 

I – uhm uhm 
OF3 – entende-se tudo agora ouvi-los a falarem muito rápido é que já é mais 

complicado / a diferença entre Barcelona e Praga / eu também estive mais 
tempo em Barcelona em Barcelona estive uma semana em Praga estive lá um 
dia / eu estava na Eslováquia e fui de comboio e passei lá o dia / portanto não 
tive tempo para estar e para sentir melhor a cidade / ahm mas ahm / em 
Barcelona eu senti essa abertura essa falta de preconceito essa ahm essa 
multiculturalidade essa interculturalidade saudável / plena / sem artifícios  

I – sim 
OF3 – sem ser / sem ter o peso do turismo que provavelmente também era porque eu 

também lá estava nessas condições / mas era como se estivesse diluída nos 
comportamentos inclusivamente eu andei no mercado da fruta lá do pão e da 
carne e não sei quê eu andei no meio daquilo tudo 

I – uhm uhm 
OF3 – não sei se conhece? 
I – sim eu tive lá este ano também 
OF3 – pronto / ahm e aí eu tive oportunidade de ver como o estrangeiro e o local se 

aquilo é como se fosse tudo da mesma+ / está a entender? / em Praga já não 
tive tanto essa noção / já tive a noção exacta de que havia ali grupos ahm  

I – os nativos e os outros? 
OF3 – não / nem sei onde é que estavam os nativos porque eu ali não me apercebi 

deles / aliás eu não ouvi uma única vez o checo / a ser falado / foi uma coisa que 
me causou uma estranheza desgraçada / porque eu ouvia falar japonês italiano 
português francês ou inglês ou alemão / tudo / menos checo / não ouvi nada que 
me soasse a checo / daquilo que eu acho que deve ser o checo porque eu 
estava a ouvir lá na Eslováquia portanto seria assim um pouco parecido / e em 
Barcelona não  

I – uhm uhm 
OF3 – porque eu acho que há ali muito estrangeiro a viver também  
I – sim há é verdade 
OF3 – e portanto não consegui distinguir onde é que estavam os turistas os turistas 

dos estrangeiros que viviam lá / e também não via grande distinção entre os 
locais / mesmo lá quando andei pelo Bairro Gótico também não vi que houvesse 
uma daquelas zonas mais de bairros típicos de pessoas só  

I – uhm uhm 
OF3 – não senti nada disso  
I – exacto 
OF3 – não sei / ahm em Praga já vi aquela coisa mais quase que organizada dos 

grupos que estão em excursão entre aspas ou em viagem / que passam por ali e 
andam com as máquinas fotográficas e tiram e não sei quê e não sei quê / mais 
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a questão do turismo organizado / e senti-me estranha porque não ouvi não me 
apercebi do checo / onde é que está o checo? 

I – onde é que está de facto a identidade não é? 
OF3 – a identidade do checo ali? / obviamente na parte arquitectónica os edifícios são 

lindíssimos 
I – sim mas nas pessoas? 
OF3 – nas pessoas não senti isso / mas como lhe digo também só lá estive um dia 

portanto também foi pouco tempo 
I – pois é isso exacto também é isso / é pouco tempo / bom ahm e se calhar passamos 

para / aqui eram sensações de mal-estar / ahm situações de comunicação 
intercultural que lhe tivessem causado mal-estar / e fala / de uma das viagens à 
Eslováquia / ahm diz que se notava uma frieza na interacção  

OF3 – sim sim 
I – ahm que sorriam pouco eram ásperos no modo como transmitiam as informações / 

e é a única situação 
OF3 – foi / foi a única situação assim mais ahm que me causou mais mal-estar foi 

essa / não me lembro não me lembro de nenhum sítio em que / eu por acaso 
acho que não contei aqui uma que me aconteceu no Brasil mas aí o mal-estar 
era meu não era deles / que eu estava / eu já estava com uma telha desgraçada 
já não sei porquê / nós tínhamos alugado um carro / e depois a minha colega é 
que se lembrou de ir levantar dinheiro e estava três anos para conseguir levantar 
dinheiro porque o sistema era diferente e depois o cartão na dava e não sei quê 
e o carro era descapotável estava um calor desgraçado e eu estava com a 
cabeça já a ferver / e já estava ali a bufar não me apetecia estar ali achava que 
estávamos a desperdiçar o dia / mas pronto isso era uma coisa minha um mal-
estar meu interior / e estava um senhor com uma bicicleta que devia andar a 
vender qualquer coisa de forma ambulante / e estava a levar com o dióxido de 
carbono do carro porque eu estava com o carro ligado porque eu não queria 
desligar o carro  

I – pois <RISOS> 
OF3 – e ele fez eu não sei se ele estava a levar com o fumo / sei que ele fez um 

comentário de estar a gastar gasolina / mas ele fez o comentário não foi com um 
intuito negativo foi sei lá mas só como eu estava com a telha eu é que reagi mal / 
reagi mal e já não sei o que é que eu disse e ele mulherzinha estressada bem 
quando ele diz aquilo pronto acabou-me logo o mau-humor <RISOS> realmente / 
realmente era o que eu estava a ser naquele momento não era? uma 
mulherzinha estressada não é? quer dizer estava de férias num país fantástico 
com um  tempo fantástico e estava ali com aquela telha descomunal <RISOS> 

I – como é que eu vou estar assim? não é? 
OF3 – por isso é que eles são um povo tão alegre  
I – pois 
OF3 – portanto o mal-estar aí foi desfeito por essa interacção de descontracção do 

povo não é? mulherzinha estrassada / é verdade 
I – exacto 
OF3 – claro que causou-me logo um sorriso e ajudou a descomprimir um bocado a 

situação aqui / aqui a tensão ahm porque isto também foi um bocadinho por 
contraste eu antes tinha estado em Itália dois anos antes e portanto tinha sido 
fantástico e esta experiência / por comparação à outra foi um bocado pesada / 
pesada porque eu não imaginava que as pessoas fossem assim tão / tão secas / 
que é mesmo a palavra ahm sempre quando se fazia uma questão parecia que 
elas estavam na fase pré-menstrual / sei lá não sei aquilo era / os alunos na 
escola não raramente sorriam os nossos miúdos que facilmente interagem e não 
sei quê também andavam com a crista murcha  

I – pois 
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OF3 – que é mesmo assim / ahm e eles queixavam-se ó professora eles não se riem 
não falam eles ahm nós tentamos falar estamos sempre a tentar falar e eles não 
dizem nada agora também não sei se eles não diziam porque não se sentiam 
bem / ahm não tinham a tal competência linguística para falar o inglês no caso o 
inglês / ou se ou se era por outros motivos  

I – pois 
OF3 – nas fotografias que nós tirámos nota-se tão bem aquelas expressões ahm nós 

também já estávamos contaminados um bocado com isso porque / era era ahm 
não nos conseguíamos deixar de afectar por aquela por aquela frieza / por 
aquela / em termos de de instituição / dos adultos dos professores que estavam 
no projecto connosco lá / ahm a relação já era diferente e já havia mais ahm 
mais abertura mais flexibilidade mais mais ahm mais calor mas no resto era 
muito difícil 

I – faltava  
OF3 – talvez por aí lá está ter que se fazer esta ligação institucional e ter que se 

investir aí porque de resto  
I – pois 
OF3 – foi muito complicado  
I – e são as únicas assim situações 
<INT> OF3 – que eu me recorde / são são / não me lembro assim de mais nada 
I – se calhar passamos para a próxima que onde eu lhe perguntava o que é que no 

seu percurso de vida poderia ter contribuído para ter essa capacidade de estar 
com o outro / e já falou um bocadinho nisto / ahm na primeira parte quando falou 
do gosto pela leitura e pela descoberta de novos lugares ahm as oportunidades 
de viajar / o gosto pela comunicação / no fundo já está aqui tudo / por isso acho 
que não vale a pena estarmos a ir mais por aqui porque já respondeu a isto na 
primeira parte / na outra pergunta era / imagine que vai passar uma estadia de 
meio ano num país estrangeiro que nunca visitou o que é que precisava de 
saber para preparar a sua estadia / e fala de várias coisas e uma delas chamou-
me a atenção porque foi o interagir humanamente através da linguagem 
universal do coração / ahm eu não percebi muito bem o que é que é isto da 
linguagem humana do coração / e gostava que me explicasse o que é por que é 
que falou dela ahm por que é que ela é importante na comunicação intercultural?  

OF3 – eu penso que o que eu queria dizer aqui é que / ahm quando nós / ahm como 
eu tenho eu estou a falar de mim não é? sendo eu uma pessoa que gosto de 
comunicar e gosto de viajar / eu facilmente acho que domino a língua universal 
do coração que é / porque eu tenho esse gosto / eu consigo facilmente interagir 
com os outros  

I – uhm uhm 
OF3 – e eu ahm e se existem às vezes situações que me fazem afastar um pouco 

ahm não é essa situação que me vai impedir de eu tentar novamente / a 
linguagem do coração é um pouco aquilo que nós temos vindo a falar que é a 
predisposição a vontade o gosto por comunicar ahm a abertura ao outro ahm / a 
empatia ahm o compreender o aceitar o ser flexível relativamente à questão da 
diversidade e da diferença / ahm no fundo tem a ver com todas essas 
características que eu acho que são necessárias para que a comunicação 
aconteça e para que o contacto seja estabelecido / a linguagem do coração é 
isso+ 

I – uhm uhm 
OF3 – tem a ver com a nossa vontade / de não sermos sozinhos  
I – uhm uhm / exacto ok  
OF3 – de estabelecermos elos emocionais com os outros e comunicar tem tudo a ver 

com a emoção / não é? e o coração está aí 
I – exacto 
OF3 – tem a ver com o darmo-nos / ao outro 
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I – ok / tem a ver com a afectividade 
OF3 – com a afectividade exactamente  
I – ok / bom / depois de tudo isto diz que se de facto fosse / teria que saber hábitos 

alimentares meios de locomoção actividades de lazer possibilidades de 
alojamento serviços e comodidades disponíveis na área / o modo como a 
interacção social se processa e desenvolve e o carácter social das pessoas / não 
sei se ainda acrescentaria ainda mais alguma informação agora ou se realmente 
na altura é isto tudo aquilo que acha que  

OF3 – é difícil sabe porque é difícil agora pensar noutra coisa qualquer / ahm às vezes 
ahm / eu não tive assim mais nenhuma experiência que me fizesse pensar que 
seria essencial ter mais outra coisa ahm ter mais um 

I – ok  
OF3 – se calhar vou descobri-la 
I – sim 
OF3 – noutras circunstâncias neste momento  
I – pois porque isto também depende muito dos sítios para onde nós vamos 
OF3 – dos sítios para onde nós vamos e às vezes as coisas desenrolam-se mais ou 

menos dentro daquilo que nós esperamos que seja não é? 
I – uhm uhm / exacto / relativamente à outra pergunta era ahm a situação inversa / 

seria um professor proveniente de um país estrangeiro que nunca tivesse 
visitado Portugal que viria trabalhar para a sua escola durante um ano lectivo / 
ahm o que é que o que é que ele precisaria de saber? / diz que seria a mesma 
coisa ahm mas também conhecer um pouco do que nós somos / enquanto povo 
/ e diz aí algumas características de nós enquanto povo / ahm não sei se 
acrescentaria mais algumas informações tendo em conta que se trata de alguém 
que vem ahm que vem em situação profissional / ahm para 

<INT> OF3 – pois neste momento não aconselharia ninguém a vir <RISOS> nem a 
mim me apetece ir para a escola quanto mais a um estrangeiro que viesse Deus 
me livre / ai 

I – pois neste momento eu sei que as coisas estão  
OF3 – socorro / a escola está horrível  
I – toda a gente diz o mesmo 
OF3 – pois mas em termos de características profissionais? ou de escola? 
I – pois não sei não sei ahm se acha que ele precisaria de saber / algo mais / tendo 

em conta o contexto específico em que seria a sua visita a Portugal / porque ele 
não viria em turismo 

OF3 – ah não tem a ver com a escola? 
I – pois / não sei se tem a ver com escola ou não / se acha que tem a ver com escola 

ou não / ele viria para a sua escola 
OF3 – sim 
I – trabalhar durante um ano lectivo / será que ele só tinha que saber quem é que nós 

somos enquanto povo? será que isso bastava? 
OF3 – ai vinha durante um ano lectivo?  
I – lá está a Lucinda não leu as instruções <RISOS> 
OF3 – ah porque eu estava a pensar na situação de ser uma visita mais curta  
I – um intercâmbio mais curto sim sim sim 
OF3 – eu já tive uma situação dessas na escola por quatro meses / agora o que é que 

seria interessante era perguntar-lhe o que é que ele descobriu <RISOS> 
I – pois seria 
OF3 – ahm mas eu sentia sendo ele italiano / eu sentia que ele era um italiano muito 

diferente do estereótipo que nós temos / relativamente aos italianos porque ele 
era uma pessoa extremamente calma / muito introspectiva / e às vezes quase 
que tinha a sensação que nós o estávamos a assustar / e eu em particular 
porque eu sou uma pessoa muito / muito energética e muito / e falo muito rápido 
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e é sempre a andar e vamos embora e já devia ter sido para ontem e ele não era 
muito assim 

I – uhm uhm 
OF3 – e eu às vezes pensava bem este homem deve pensar que eu sou louca ou / 

porque eu achava que / que era excessivo para ele para aquela candura para 
aquela ahm / mas ele não é / não representa / os italianos / o estereótipo que 
nós temos dos italianos não é? 

I – sim 
OF3 – ahm // o que ele poderia mais saber sobre nós?  
I – ou precisar de saber 
OF3 – eu acho que a questão da desorganização não não se calhar não era 

perceptível ou então se o fosse porque ele era um tipo muito esperto era ele 
tinha muito ahm tinha muita bagagem cultural apesar de novo e era mais do 
mundo do que propriamente de Itália ele era mais um cidadão do mundo e talvez 
por isso / ahm por isso eu achasse que eu o assustei que com aquela confusão 
e com aquela e com aquele dinamismo todo fosse excessivo para ele / uma das 
coisas que o deve ter que lhe deve ter causado impressão foi quando lhe 
pregaram com um prato de massa e frango / não é? porque é uma violação das 
regras da *pasta*  

I – uhm uhm 
OF3 – ele quando viu aquilo ele ficou assim um bocado viu-se na cara dele / ele não 

disse nada mas eu senti que aquilo que era uma heresia / não é? ou um nojo 
não sei não sei muito bem / nunca lhe perguntei mas eles nunca comem a 
massa com acompanhamento  

I – pois 
OF3 – o acompanhamento vem à parte / ahm / não sei porque / e esquecendo ele / 

podemos pensar noutra pessoa que mais é que eles poderiam saber de nós? // 
eu não sei se nós se eu agora vou-lhe dizer uma coisa eu não sei se é tão 
importante nós sabermos coisas previamente dos outros / eu acho que o 
importante é nós conhecermos os outros na interacção / e eu acho que mais do 
que estar a dar uma receita olha nós somos assim e assado e assado / se calhar 
até nem somos nada se calhar ele até nem vai sentir que nós somos da maneira 
que dissemos que éramos  

I – exacto porque aí estará em jogo uma representação daquilo que nós achamos que 
somos 

OF3 – exactamente / por isso se calhar o melhor é ir construindo a imagem  
I – uhm uhm 
OF3 – ou o conhecimento da realidade que tem à frente a partir ahm na tal interacção 

que se vai estabelecendo 
I – uhm uhm 
OF3 – acho que é mais realista é mais ahm não é mais realista mas é mais // rico / 

mais rico e mais ahm não era correcto também / será mais fiel ou mais fidedigna 
do que estar do que ler que nós somos desta e daquela ou de outra maneira e 
depois chegar aqui e até nem sai bem assim 

I – uhm uhm 
OF3 – ou até há pontos que são mas depois há outros que não são e é muito mais do 

que isso  
I – exacto 
OF3 – não é? 
I – uhm uhm 
OF3 – por isso eu acho que o conhecimento do outro / cultural ou pessoal ou seja o 

que for / deve advir da interacção que temos com ele e no conhecimento que 
temos na proximidade da relação não do que lemos  

I – pois / pois 
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OF3 – acho que é mais enriquecedor e tem mais validade do que propriamente porque 
pode até nem acontecer eu posso ser um conjunto de experiências que no meu 
contacto com a outra pessoa vão provar o contrário daquilo que eu li / ou da 
representação que eu tenho  

I – sim sim exactamente 
OF3 – não é? 
I – concordo completamente é verdade / bom / depois a última pergunta era para ahm 

a OF3 reflectir acerca do seu perfil enquanto comunicadora intercultural / mas 
pareceu-me depois ao ler que o que a OF3 fez foi enumerar as qualidades que 
uma pessoa deve ter para ser um bom comunicador intercultural e os defeitos 
que não deve ter 

OF3 – uhm 
I – porque depois fala aqui e eu não acredito que 
<INT> OF3 – ah / pois pois / pois não pois não  
<RISOS> 
I – eu comecei a ler isto e eu bem / bem isto aqui não deve ser defeito da OF3 mas ok 

/ bom e então 
OF3 – mas a teimosia é 
I – pronto / exacto era a pergunta que eu fazia 
OF3 – a falta de auto-confiança também é em alguns momentos / bem quais é que 

são? onde é que eu estou? 
I – exacto 
OF3 – ahm em termos de qualidades a primeira a abertura ao outro / estou aberta ao 

outro sou curiosa / acho que tenho sensibilidade e acho que até estou a 
descobrir que tenho sensibilidade a mais / sou determinada ahm mais em 
pensamento do que em acção  

I – sim / uhm uhm 
OF3 – ahm sim / tenho empatia / aqui a questão da auto-confiança também é mais em 

pensamento do que em acção  
I – pois a concretização 
OF3 – a concretização eu não ahm é mais em projecção do que em concretização / 

esforço sim / conhecimento sobre outras culturas e sobre as técnicas? sim acho 
que também tenho essa qualidade / tolerância também adaptabilidade / acho 
que com a idade ahm estou a ter cada vez mais dificuldade em me adaptar / ao 
outro mas ao outro não intercultural ao outro no mesmo grupo  

I – ao outro 
OF3 – ao outro em geral 
I – uhm uhm 
OF3 – a flexibilidade na mesma circunstância e negociação / ahm intercultural acho 

que tenho ahm negociação entre pares iguais acho mais complicado  
I – pois 
OF3 – mas também devo dizer que negociação intercultural são situações muito 

pontuais e / e esporádicas  
I – e com outros objectivos não é? 
OF3 – e com outros objectivos / negociação entre pares já é ahm já é mais mais 

emergente já já ahm já / não sei se inclui tanto a flexibilidade e a adaptabilidade 
como com o outro 

I – com o outro intercultural 
OF3 – relativamente aos defeitos / não acho que seja uma pessoa preconceituosa  

ahm / globalmente falando não sei / se calhar os outros poderão ver coisas em 
mim que eu não estou a ver que sejam preconceito / e às vezes eu estou a falar 
e digo estou a ser preconceituosa porque tenho um pré-conceito sobre qualquer 
coisa / e que está errado 

I – mas não vai limitar / não vai excluir alguém à partida?  
OF3 – não 
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I – tendo em conta os seus preconceitos? 
OF3 – não  
I – era o que me dizia ainda há bocado em relação à função das representações e dos 

preconceitos 
OF3 – sim / não não excluo ahm em função da concepção que eu tenho sobre  
I – uhm uhm 
OF3 – ahm / preguiça na interacção cultural não tenho ahm também não sou 

intolerante / ahm sou teimosa ahm / porque às vezes teimo em insistir que as 
minhas concepções se calhar é que estão é que são as certas e não as do outro 
ou seja eu estar à espera que o outro aja ou pense da maneira que eu acho que 
é a certa  

I – uhm uhm 
OF3 – chauvinismo não / imposição e agressividade também acho que não a tenho na 

relação intercultural / falta de auto-confiança ahm sinto-a se eu não tiver abertura 
do outro lado / se após várias tentativas / se eu naquela questão da frieza e da 
dos outros do grupo de Leste / ahm eu aí não me sentia muito à vontade para 
tomar a iniciativa de comunicar / porque eu tenho outra característica eu não 
gosto de me impor aos outros e se os outros não querem estar comigo ou 
interagir comigo eu não ahm eu saio de campo não 

I – pois 
OF3 – não gosto de me impor aí nesse nível / provincianismo acho que não / 

nacionalismo também não eu sou muito do mundo / eu gosto muito do meu país 
acho que o meu país tem muitas coisas boas mas também tem muitas coisas 
das quais com as quais eu não concordo ahm e sou mais de de / de sair de 
conhecer de ir lá para fora  

I – uhm uhm 
OF3 – outro tipo de ismos / pois sei lá ahm / em termos de defeitos na relação 

intercultural  
I – eu aqui lembrei-me dos ismos da vanguarda não é? mas não tem nada a ver com 

isto 
<RISOS> 
I – quando falou do outro tipo de ismos lembrei-me logo dos ismos de vanguarda do 

modernismo  
OF3 – ah não não / sei lá o que eu queria dizer era outras palavras terminadas em 

ismo negativas mas agora não me estou a lembrar de nenhuma 

I – sei lá racismo? 
OF3 – sim sim / por aí não é? 
I – exacto 
OF3 – xenofobismo  
I – exactamente seria por aí 
OF3 – sim sim 
I – pronto não sei se depois desta lista imensa de qualidades e defeitos ainda se 

lembra de alguma coisa / para qualquer aqui mais alguma qualidade a mais ou 
algum defeito do comunicador intercultural  

OF3 – ah geral? geral? 
I – sim 
<PAUSA> 
OF3 – em termos de qualidades eu não me lembro de mais / de mais nada em 

especial  
<PAUSA> 
I – então / sendo assim vamos ver aquilo que vocês disseram todas porque é onde 

vão aparecer as qualidades do comunicador intercultural todas especificadinhas 
OF3 – uhm uhm 
I – tudo o que vocês disseram / e é o tal modelo que lhe tinha dito que fiz com base 

naquilo que vocês escreveram na secção do Meu Perfil Intercultural onde fui ver 
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tudo o que os formandos escreveram fiz algumas pontes e articulações também 
com o que vinha escrito na literatura da especialidade / e ahm consegui juntar 
tudo em torno de três grandes dimensões / a competência de comunicação 
intercultural para vocês portanto ahm situa-se ao nível de três dimensões sendo 
que há uma que é mais valorizada que é a dimensão afectiva porque cinquenta 
e quatro por cento das unidades de conteúdo que eu consegui identificar se 
referiam a questões relacionadas com a dimensão afectiva / depois a dimensão 
accional ahm que tem a ver com as habilidades e capacidades do sujeito para 
lidar com situações de contacto entre línguas e culturas em acção / e por fim 
também catorze por cento das unidades de conteúdo se referiam à dimensão 
cognitiva que tem a ver com saberes e conhecimentos que um sujeito coloca em 
acção aquando de um encontro intercultural / pronto 

OF3 – uhm uhm 
I – basicamente é esta assim / é um bolo que tem estas três fatias / agora vamos ver o 

que é que tem cada uma das fatias / e tem muita coisa / ao nível da dimensão 
afectiva / ahm vocês falam especialmente da dimensão afectiva em relação ao 
outro / e quando se fala da relação com a alteridade falam-se de coisas como a 
abertura interesse e curiosidade pelo outro respeito pelas outras culturas o 
desejo de aprender a sensibilidade em relação à diferença mas também em 
relação às semelhanças que existem entre as culturas em interacção / a 
humildade e a solidariedade / na relação com o outro / depois também falam da 
relação com o sujeito / acham que também é importante ter atitudes em relação 
a si próprio ao sujeito 

OF3 – uhm uhm 
I – e então falam de coisas como o respeito por si próprio e pela sua cultura / a 

consciência cultural crítica / a segurança e confiança em si mesmo e o orgulho 
na sua identidade linguística e cultural houve uma pessoa que também referiu 
isto / depois falam na relação com a situação de comunicação / ahm e tem a ver 
com aquilo que a Lucinda vem dizendo a disponibilidade e predisposição para 
partilhar experiências e pontos de vista com o outro a vontade de participar em 
encontros plurilingues e interculturais mas também o esforço e o empenho no 
sucesso da interacção / vem um pouco ao encontro de tudo aquilo que vem 
dizendo 

OF3 – uhm uhm 
I – e depois houve uma outra / um outro descritor desta dimensão que não surge 

normalmente na literatura da especialidade pelo menos nos modelos que eu 
analisei e que eu tenho conhecimento nunca surgiu / que era a relação com as 
línguas / vocês falam muito da relação com as línguas e falam por um lado da 
visão relacional das línguas o conseguir estabelecer pontes entre línguas para 
se calhar activar o tal repertório linguístico e cultural que nós temos em várias 
línguas naquela situação concreta / e depois também falam no gosto e interesse 
pelas línguas de comunicação / pronto e isto no fundo é o panorama daquilo que 
vocês entendem pela dimensão afectiva / que é aquela que mais valorizam  

OF3 – uhm uhm 
I – eu vou fazer assim uma rápida apresentação de depois no fim conversamos um 

bocadinho sobre isto 
OF3 – sim 
I – a dimensão cognitiva / que é a menos valorizada / ahm vocês falam de coisas 

como o auto-conhecimento / que não tem um grande peso / e aqui no auto-
conhecimento fala-se essencialmente do auto-conceito o conceito que temos de 
nós próprios e a capacidade de nos irmos auto-descobrindo / ao longo dos 
processos de interacção / depois a literatura fala de uma coisa que é a auto-
instrução e que nos registos escritos não se falou mas ao longo das entrevistas 
eu já fui conseguindo encontrar ideias que vão ao encontro disto / auto-instrução 
é a capacidade de nós ahm identificarmos lacunas ao nível do nosso 
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conhecimento ahm para determinado processo de interacção no fundo é tentar 
perceber o que é que eu preciso de saber e que não sei ainda para / para 
contactar com sucesso numa determinada situação com uma determinada 
cultura ou determinada pessoa 

OF3 – uhm uhm 
I – ahm que não foi referido mas que aparece na literatura e por isso é que está aqui / 

depois o que valorizam mais é sempre a dimensão do outro e então aqui 
também o hetero-conhecimento / nomeadamente o conhecimento dos contextos 
culturais do outro e das suas representações sociais e padrões de 
comportamento mas também falam sobre as representações sobre os outros 
povos e culturas / e por isso é que agora há bocado perguntei à Lucinda por que 
é que as representações eram importantes / que era para tentar perceber se 
vinha ao encontro desta ideia ou não / depois o conhecimento do processo da 
interacção / hum o conhecimento do processo da interacção é o que está a 
amarelo onde falam da consciência dos processos da interacção / ahm e do 
repertório linguístico-comunicativo e intercultural do sujeito que está em 
constante actualização / e depois na literatura também se fala sobre os 
processos de negociação de sentido mas que nos registos escritos eu tive 
alguma dificuldade em muitas vezes identificar o que é que se entende por 
negociação de sentido e o que é que se entende por interacção  

OF3 – pois 
I – e então acabei por agrupar tudo mais aqui <aponta para o descritor Consciência 

dos processos de interacção> 
OF3 – porque esta <aponta para o descritor Consciência dos processos de 

interacção> pode estar dentro daquela <aponta para o descritor Conhecimentos 
dos processos de negociação de sentido> não é? 

I – exactamente exactamente e é uma das grandes conclusões a que nós temos 
chegado nas várias entrevistas é isso mesmo e o que eu vou fazer vai ser uma 
das modificações ao modelo depois das entrevistas de certeza é juntar estas 
duas <aponta para os descritores Consciência dos processos de interacção e 
Conhecimentos dos processos de negociação de sentido> / porque de facto é 

difícil no discurso distinguir o que é uma coisa e o que é que é outra / e no fundo 
uma inclui a outra  

OF3 – pois  
I – embora muitas vezes na literatura apareçam como coisas separadas eu acho que 

no fundo acabam por estar ligadas / depois fala-se também de conhecimento 
sobre conceitos há quatro pessoas que falam do conhecimento sobre conceitos 
e especificamente de um conceito em particular que é o conceito de 
competência de comunicação intercultural e a consciência do seu valor político-
educativo porque nós estamos a falar do modelo de competência de 
comunicação intercultural visto do ponto de vista do professor  

OF3 – pois 
I – de línguas / também não nos podemos esquecer disso / e depois temos também 

alguém que fala sobre conhecimentos sobre o mundo e nomeadamente sobre o 
espaço geográfico foi o que apenas uma pessoa e eu não consegui incluir em 
mais lado nenhum porque também não é sobre o outro especificamente nem 
sobre si é sobre o mundo no mundo estou eu e o outro então eu não consegui 
incluir e resolvi pôr isto aqui numa categoria à parte / depois temos a dimensão 
accional que é aquela que está no meio entre a cognitiva e a afectiva em termos 
de pesos ahm e aquilo fala-se essencialmente de aptidões linguísticas e 
comunicativas / e aqui o que é que nós temos? temos a capacidade de 
percepção de escuta de se fazer compreender e de compreender o outro e de se 
expressar numa língua comum seja ela o inglês seja ela o espanhol seja ela qual 
for consoante o contexto / por acaso nos exemplos que me foram relatando eram 
normalmente ou o inglês ou o espanhol ou o francês / depois também se fala 
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das aptidões pessoais e dentro das aptidões pessoais nós temos capacidades 
como a de descentração de empatia de flexibilidade comportamental e 
adaptabilidade às situações ahm estas duas que não foram referidas e que são 
tolerância relativamente à ambiguidade e pluralismo cultural vêm apenas na 
literatura / portanto também se fala da capacidade de manter a identidade mas 
também de negociá-la / o tal em Roma sê como os romanos acho eu que era 
isso que a Lucinda queria dizer aqui / lá 

OF3 – uhm uhm 
I – a autonomia / e o bom-humor 
OF3 – sim 
I – e depois por fim as aptidões cognitivas ahm onde sete pessoas referem a 

capacidade de descoberta de saber e de actualizar constantemente a sua 
competência de comunicação intercultural / foi esta então / para já porque isto 
agora vai ser tudo revisto de acordo com o que foi dito nas entrevistas e de 
acordo com as vossas sugestões / será revisto o modelo a que nós chegámos / 
e assim há aqui algumas perguntas para lhe fazer / se a descrição está de 
acordo com a sua definição de competência de comunicação intercultural ou 
não? e porquê? 

OF3 – a descrição? a qual descrição é que se está a referir? a descrição? isto? 
<aponta para o Documento Explicativo do Modelo de CCI> 

I – isto / se aquilo que eu lhe apresentei / se está de acordo? até podemos já juntar 
com a segunda se for  mais fácil / se há alguma dimensão ou descritor que lhe 
tivesse causado estranheza?  

OF3 – não / ahm daquilo que me apresentou aqui dá-me a sensação que que ahm que 
nós abordámos na acção e na ahm e eu pessoalmente no modo como fui 
construindo a percepção que tinha do que era a competência de comunicação 
intercultural / agora houve aqui aspectos que não me passaram pela cabeça 
como por exemplo a questão da da da <folheia o Documento Explicativo do 
Modelo de CCI> / dos processos ahm ou seja considerar os processos de 

negociação na comunicação como essenciais e de facto são só que eu não ahm 
não me ocorreria desligá-los da questão da interacção / porque quando estamos 
em interacção nós temos / quais forem os problemas e os impedimentos nessa 
comunicação nós temos que fazer ahm com que as coisas se resolvam e chegar 
a um consenso e isso é negociar não é? 

I – uhm uhm 
OF3 – chegar ao objectivo final que é passar a informação / ou ter ou fazer com que 

essa informação passe e tenha um efeito qualquer não é? / por acaso não me 
tinha não me tinha passado esta pela cabeça / ahm / depois a consciência do 
valor político educativo do conceito de competência de comunicação intercultural 
ahm eu só a adquiri depois / depois ao longo depois desse processo todo  

I – sim 
OF3 – porque durante antes desta reflexão e deste trabalho conjunto que fizemos / 

nunca me passaria pela cabeça / essa consciência não existia em mim  
I – uhm uhm 
OF3 – eu tinha experiências de comunicação intercultural / ahm provocadas ou não ou 

espontâneas / mas nunca / nunca as pensei de forma formal de forma reflectida 
I – uhm uhm 
OF3 – e nunca lhes atribuí um valor / um valor no sentido ahm destacado um valor 

destacado não é? não quer dizer que não achasse que fosse importante mas 
ahm // depois eu apercebi-me aqui agora de uma coisa muito interessante / que 
estive sempre a fazer ahm a apologia do outro e não de mim própria / nessa 
comunicação  

I – sim 
OF3 – nesta ahm 
I – nisto que escreveu 
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OF3 – nisto que escrevi / portanto estive quase a ver só o outro e esqueci-me de mim / 
porque eu também estou implicada nessa comunicação uma comunicação não é 
unipessoal não é?  

I – exacto 
OF3 – e eu apercebi-me disso agora / isto foi uma reflexão sempre na perspectiva do 

outro / e nunca pensando que eu também posso ter ahm a não ser e tanto que 
repare eu fiz aqui as qualidades e eu não me coloquei como pessoa  

I – exacto / fez do comunicador em geral 
OF3 – sim / não me coloquei como pessoa como indivíduo sujeito ahm isolado no 

processo agora chamou-me isso a atenção 
I – e o que é que terá acontecido? 
OF3 – não sei / porque talvez porque eu tenha ahm inconscientemente ahm pensado 

que a comunicação intercultural ahm tem que estar / tem que ir sempre que 
interessa mais o ponto ahm onde eu quero chegar e não ahm 

I – o de partida? 
OF3 – o de partida  
I – uhm uhm / uhm uhm  
OF3 – talvez porque eu tivesse que SAIR de mim para ir até ao outro lado e por isso 

não me lembro não pensei que eu também sou uma peça importante nessa 
interacção porque sem mim ela também não existe / sem as minhas 
representações sem as minhas / sem aquilo que eu construo e aquilo que eu sou 
ela também não acontece  

I – uhm uhm 
OF3 – e dei-me conta que todo o meu discurso foi nesse sentido / mais do outro do 

que propriamente de mim 
I – mas não foi só o seu porque se reparar o auto-conhecimento ou ahm ou a relação 

com o próprio sujeito são coisas que em relação ao outro / têm uma dimensão 
muito pequena 

<INT> OF3 – uma dimensão muito mais reduzida 
I – exactamente / se calhar isso acaba por ser sintomático de nós vermos ahm nos 

termos a nós como adquiridos / e de+ 
OF3 – exactamente 
I – e de querermos investir no conhecimento do outro 
OF3 – pode ser isso 
I – pode ser isso  
OF3 – sim 
I – não é? se calhar e aproveitar mais as situações de comunicação intercultural para 

conhecer o outro e assim enriquecemo-nos / mas não pomos tanto a tónica 
nesse aspecto de nos enriquecermos enquanto pessoas mas mais no / no 
desejo de aprender de conhecer colocamos mais a tónica por aí se calhar é isso 

OF3 – se calhar é isso / não sei / não sei mas eu acho que tem mais a ver com o que 
a Mónica disse no início de nos tomarmos como um dado adquirido portanto 
como se nós não tivéssemos de fazer mais nada em relação a nós próprios  

I – uhm uhm 
OF3 – não é? 
I – pois / pois 
OF3 – mas nós somos uma peça essencial nessa interacção  
I – uhm uhm 
OF3 – porque o ahm essa questão de se abrir ao outro parte de nós da solidariedade 

da flexibilidade isso são tudo processos que saem de nós não é? 
I – sim até porque quando nós falamos aqui das aptidões pessoais da dimensão 

accional / que são as dimensões que nós mais ahm não são as que mais 
valorizamos porque primeiro estão as linguístico-comunicativas / quando falamos 
das aptidões pessoais estamos a falar de nós / como é que nós percepcionamos 
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que nós devemos ser enquanto comunicadores interculturais não é? / por isso 
acaba o eu acaba por estar aí diluído um pouco 

OF3 – é / mas ele está diluído efectivamente mas não se destaca 
I – pois 
OF3 – não se destaca de facto  
I – e isso causa-lhe causou-lhe estranheza ver aqui o eu 
<INT> OF3 – não me causa estranheza / causou-me estranheza não por achar que é 

uma coisa que não tem sentido mas porque tem todo o sentido e por não ter tido 
ahm não ter sido percepcionado / por não lhe ter sido atribuído o destaque 
devido 

I – sim exacto 
OF3 – por isso 
I – ok / bom então não há nenhuma dimensão que lhe cause estranheza / e na sua 

opinião existe alguma dimensão ou descritor que é mais que tem uma maior 
relevância ou pertinência em relação aos outros? ahm esta pergunta eu estou a 
fazê-la porquê? porque se reparar ao nível da distribuição das três grandes fatias 
das dimensões aquela que parece ser mais valorizada nos discursos é a 
dimensão afectiva / e a minha pergunta é se concorda com esta distribuição? se 
esta realmente tem mais relevância em relação às outras? se sim porquê? se 
não / se acha que deveria ter outra distribuição? se há outra que é mais 
importante? ou outro outro panorama 

OF3 – eu acho que isto é o que acontece efectivamente ahm não é por acaso que 
existem cinquenta e quatro por cento de dimensão afectiva não é? ahm porque 
acho que nas nossas relações / sejam interculturais ou não / a questão afectiva é 
muito importante 

I – uhm uhm 
OF3 – ela toma uma grande fatia de todo o processo de comunicação ahm porque é aí 

que estão coisas como a tal negociação não é? porque nós ahm embora esteja 
ahm na negociação está uma data de coisas elas estão tão interligadas isto é 
difícil estar a compartimentar / mas quando nós negociamos negociamos ahm 
perspectivando aquilo a que nós damos mais valor  

I – uhm uhm 
OF3 – estamos a tentar e aquilo que tem mais valor para o outro também 
I – uhm uhm 
OF3 – portanto / é tentar chegar a um ponto de equilíbrio entre o que é de valor para o 

outro e o que é de valor para mim 
I – uhm uhm / sim 
OF3 – e aí de facto a afectiva tem tem muito peso não é? / ou ou do mesmo modo 

como / nas representações que nós levamos  
I – sim 
OF3 – tem a ver com as valorizações com aquilo que nós achamos que é importante 

ou que não é do que gostamos ou do que não gostamos / do modo ahm se 
gostamos o facto de gostarmos de interagir com o outro / quem não gosta de 
comunicar quem quem é envergonhado ou quem / a parte afectiva ahm está 
completamente diluída ou+ mas a maior parte das pessoas / sabem que e as 
emoções que colocam quando falam / no gesto no tom acho que isso é muito 
importante 

I – exacto a dimensão afectiva também é na sua opinião aquela que realmente essa 
distribuição está na sua opinião correcta portanto  

OF3 – eu não sei se se cientificamente se é a correcta mas / que é o que acontece? 
acho que sim 

I – uhm uhm ok / bom ahm e a última pergunta para terminarmos é qual é que poderá 
ser a pertinência desta competência no perfil do professor de línguas? na sua 
opinião assim de uma maneira geral será pertinente um professor ter esta 
competência? de línguas? ter esta competência? sim ou não e porquê? 
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OF3 – obviamente que sim ahm obviamente que sim // porquê? / porque nós somos / 
antes ahm pronto nós somos profissionais da comunicação / não é? seja ela 
ahm especificamente da língua A B ou C 

I – uhm uhm 
OF3 – e comunicar / implica / as relações / o outro / ahm todo o professor deve ter 

estas dimensões que aqui estão / ahm // numa língua / porque ela é o código 
sobre o qual assenta essa comunicação / por isso ahm // eu acho que a 
competência intercultural ela é essencial para o professor de línguas de facto 
mas ela é essencial para toda a gente / não é? porque não é só o professor de 
línguas que comunica / obviamente que ele tem uma responsabilidade aqui / tem 
uma responsabilidade que é a de formar indivíduos para usar essa competência 
depois nas suas relações pessoais interculturais etc. / ahm mas eu acho que ela 
é / é universal é universal quer dizer ela é pertinente universalmente / é tem uma 
pertinência acrescida pelo papel formativo que o professor tem / por aquilo de 
que ele é responsável profissionalmente que é ajudar os alunos a construírem 
experiências de comunicação  

I – uhm uhm 
OF3 – não é? que lhes permitam depois movimentar-se facilmente nesse intrincado de 

relações interculturais e de aceitar de aceitar a diversidade de se movimentar 
dentro dessa diversidade sem se anular / ahm de adquirir obviamente 
competências linguísticas para conseguir comunicar com pessoas que não 
dominam a mesma língua ahm com línguas diferentes não é? ahm / e também 
ao nível da questão dos valores não é? do que está por detrás disso tudo / ahm 
da questão da cidadania / ahm agora que se fala tanto que até parece que 
nunca fomos tão cidadãos como somos agora não é? e da importância que isso 
tem no mundo em que vivemos tão sempre a mudar / o mundo de hoje já não é 
só portugueses aqui ou só franceses ali ou só / já não é por cantinhos / e 
portanto as coisas vão-se diluindo e a interacção intercultural é cada vez maior 

I – uhm uhm 
OF3 – é cada vez maior e é cada vez mais presente é a toda a hora 
I – exacto 
OF3 – não é? / e não só porque temos o francês a viver na casa ao lado mas também 

porque temos aqui ahm outros meios de comunicação que nos permitem 
facilmente chegar a outros pontos do mundo mais rapidamente / ahm e acho que 
que essa educação esse papel educativo a inclusão / desta competência / como 
uma missão quase  

I – uhm uhm 
OF3 – do professor de línguas é fundamental não é? 
I – uhm uhm 
OF3 – nós não estamos só a ensinar a língua a estrutura da língua / e a pô-los a 

comunicar correctamente naquela língua / estamos a dizer-lhes por trás isso 
pode ser um instrumento ahm bom é um recurso que eles têm para se poderem 
movimentar mas poderão através nessa língua reconhecer outros pontos de 
contacto / com a deles ou com outras diferentes ainda não é? 

I – exacto 
OF3 – e portanto acho que ahm promover esse valor ou dar valor a essa competência 

/ no modo como nas nossas práticas profissionais é muito importante  
I – uhm uhm 
OF3 – tem toda a relevância / não sei se respondi à questão  
I – sim / respondeu / não sei se quer acrescentar mais alguma coisa àquilo que foi 

dito? ou podemos dar por encerrada a entrevista? 
OF3 – eu penso que sim 
I – ok então vou desligar isto 
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TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA 
 
 
 
Entrevistado: PI1 
Local: casa da PI3 
Data / hora: 7 de Novembro, pelas 11h 
Duração: 0h42m  

 
 
I – já está / então o primeiro momento como eu tinha dito / era para pensar nesses tais 

momentos marcantes eu trouxe este esquema que foi mesmo tipo para… para 
ajudar / a contextualizar / o que terá contribuído para / para a Emília enquanto 
professora de línguas que é hoje enquanto comunicadora intercultural que é hoje  

PI1 – eu penso sinceramente que o que contribuiu continuo a achar que foi um pouco 
aquilo que eu vi em professores que eu tive / nomeadamente quando andava no 
secundário eu tive uma professora de alemão que me marcou bastante aliás / eu 
tive duas professoras de alemão e tanto uma como outra foram de facto das 
coisas mais interessantes que eu tive até hoje e que por isso ainda hoje recordo 
não é? / ahm porque de facto tinham uma característica que era chamar o 
mundo real para dentro da sala de aula / portanto não / portanto elas não eram 
assim eu lembro-me das aulas de francês por exemplo por oposição a essas / 
que eram muito baseadas sei lá no estudo da gramática de textos da Nicole e do 
Patapouf que eram completamente desligados da realidade nós não 
conhecíamos a Nicole de lado nenhum nem o Patapouf / portanto aquilo era uma 
coisa muito artificial / enquanto que as professoras de alemão de facto ahm até 
puxavam assuntos do nosso interesse na altura / e a partir desses interesses 
que nós levávamos para a sala de aula nós transformávamos tudo aquilo em 
objectos de estudo e de conhecimento / portanto não estudávamos o adjectivo 
só por estudar o adjectivo era o adjectivo integrado por exemplo num concurso 
de beleza que nós fazíamos na altura / e daí ahm talvez o meu gosto se calhar 
pelas línguas não sei / porque eu acho que começou aí precisamente porque até 
então por exemplo sinceramente os professores de francês não me marcaram 
nada até me marcaram muito pela negativa / nunca gostei muito de línguas por 
aí / o inglês eu gostei sempre ahm apesar dos professores que tive porque 
sinceramente não me marcaram minimamente e aqueles que de facto porque 
eram boas comunicadoras / ahm eram pessoas muito interessadas com 
estratégias muito variadas / e eu acho que foi isso que me marcou e portanto no 
fundo no fundo se calhar ao longo do tempo eu tentei ser uma professora de 
línguas à imagem e semelhança dessas professoras que eu tive / se bem que 
depois o meu percurso tenha ido por outros lados e ahm e ficasse mais ligado à 
língua materna / mas foram essas sobretudo e um padre que eu tive e que foi 
meu professor de português / e que me marcou também ahm pela alegria que 
incutia nas aulas / pelo bem-estar com que nós estávamos / e pelos 
conhecimentos que ele revelava / e portanto numa de brincadeira de facto ele 
conseguia-nos transmitir os conhecimentos e eu acho que / eu acabei por ser um 
bocado o resultado dessas pessoas que me marcaram / depois na universidade 
tive outros igualmente interessantes ahm recordo uma professora que tive de 
cultura portuguesa que eu acho que era fenomenal e que conhecia muito bem as 
pessoas e sabia se dava para puxar por elas se não dava para puxar por elas se 
dava para estimular mais este conhecimento ou aquele e portanto / eu acho que 
no fundo foi um bocadinho ahm foi um bocadinho isso tudo ou TENTEI tornar-me 
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um bocadinho não quer dizer que tenha conseguido tornar-me tão boa como 
qualquer um deles mas de facto / não em termos interculturais talvez mas como 
professora de línguas / ahm pronto cativar os outros para o estudo das línguas 
de que eu gosto que eu aprecio e transmitir esse gosto ahm para os outros eu 
acho que isto é fundamental / ahm não sei se a ajudo muito mas penso que é 
um bocado isto que me aconteceu  

I – no fundo foram essas referências que foram surgindo enquanto aprendente 
enquanto estudante  

PI1 – foram essas referências // sim sim sim foram 
I – uhm uhm 
PI1 – foram ahm pronto e estimularam muito o meu desejo de aprender mais  
I – uhm uhm 
PI1 – e depois pronto 
I – e desde que está a leccionar / ao longo de toda a sua carreira / terá havido assim 

algum momento que tenha marcado alguma viragem na sua forma de estar ahm 
enquanto professora? 

PI1 – mas relacionada com este aspecto intercultural? 
I – ou com um ou com outro / como quiser 
PI1 – ahm / eu tenho tido algumas experiências que são interessantes por exemplo 

aqui há alguns anos tive um aluno que era alemão / e que esteve a fazer três 
meses um período completo connosco / e por acaso era engraçado porque foi 
uma forma de de olhe de me lembrar outra vez de algumas coisas de alemão 
que tinha aprendido / e de tentar se calhar de dar as minhas aulas de uma outra 
forma de maneira a que ele também integrasse a turma e não tivesse assim 
completamente despernado coitadinho / ali porque porque ele não dominava 
completamente o português dominava algumas coisas / na altura eu lembro-me 
que era um pouco complicado porque eles estavam a estudar obras ahm como o 
Frei Luís de Sousa e aquilo tornou-se um bocado complicado / mas o que é certo 
é que eu acho que teve um bom resultado porque / este gosto também pelas 
línguas fez com que os outros o integrassem muito bem / e no final do ano por 
exemplo até propus que ele fosse o apresentador da da 

I – da peça 
PI1 – não o apresentador da festa do final do ano e ele foi o apresentador porque ele 

ficou contentíssimo e pronto tenho tido outras experiências assim deste género 
que me obrigam a recorrer a conhecimentos seja lá do que for / ahm já tive uma 
aluna russa / ahm que tinha chegado há muito pouco tempo e portanto não sabia 
nada e pronto eu tive de fazer das tripas coração e tentar ajudá-la de alguma 
forma / ahm este ano também tenho um ucraniano / tenho uma menina que 
chegou também há muito pouco tempo da Venezuela se bem que aqui as coisas 
sejam ligeiramente mais simples / e portanto eu acho que a bagagem que trazia 
de trás ahm facilitou-me de alguma forma o entendimento desta posição destes 
alunos que chegam e que têm problemas com a língua não é? / quer em relação 
ao grupo turma quer em relação à escola quer em relação ao país pronto e eu 
tento ajudar da maneira que / que eu acho que será mais viável sei lá não sei se 
é a melhor mas é aquela que eu entendo ser para já que é melhor pronto  

I – uhm uhm / enquanto comunicadora intercultural para se tornar nessa pessoa capaz 
de se pôr no ponto de vista do outro de perceber quais é que são as suas 
angústias quando chega a um país e não conhece a línguas ahm / o que é que 
terá sido importante para desenvolver essa capacidade? / ao longo do seu 
percurso? 

PI1 – sei lá eu penso que aí também teve alguma importância as acções de formação 
que realizei consigo / já na universidade na altura em que andamos a frequentar 
o mestrado também 

I – uhm uhm 
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PI1 – portanto / o facto é que quando nós acabamos o curso não ficamos a saber tudo 
e há muitas coisas que se vão desenvolvendo e que por exemplo quando eu 
terminei o curso não se falava minimamente em nada disto não é? / portanto no 
fundo o desejo de conhecer mais e de ler mais sobre o que se vai estando a 
fazer a esse nível também me proporciona exactamente essa visão das coisas 
ahm certamente se não tivesse lido nada sobre interculturalidade 
multiculturalismo e essas coisas todas / se calhar eu não actuava com eles não 
reagia e não lhe dava os conselhos que dou da mesma forma que dou neste 
momentos / ahm porque porque se calhar o meu saber seria muito mais 
espartilhado eu veria do meu ponto de vista do ponto de vista do falante que 
está no seu país que é no fundo abalroado por outro que vem de fora mas o que 
vem de fora é que tem que que que se obrigar a aprender o que nós temos para 
lhe dar / e eu acho que hoje em dia vejo as coisas numa outra perspectiva / ele 
dá-me mas eu também ahm ele dá-me qualquer coisa e eu também lhe dou a 
ele portanto é uma troca / nem eu sou mais rica nem ele é mais pobre / nós 
estamos no mesmo patamar mas em ahm em pontas distintas e no fundo o que 
nós queremos é chegar os dois a um patamar de entendimento em que eu 
possa aprender também com ele e que ele não esteja só a aprender mas 
também tenha alguma coisa para me ensinar / eu acho que me situo mais aí 
nesse nesse / nesse paradigma pronto / acho que a história de que uns são 
opressores e outros são oprimidos aqui não funciona não é? / ahm e é isso que 
eu tenho dito / porque esses dois alunos até que eu tenho este ano tenho a 
oportunidade de estar com eles no apoio / e parte do apoio é também 
comunicarmos neste sentido de eles não se sentirem diminuídos porque não 
dominam completamente uma língua porque eles dominam perfeitamente uma 
que eu não domino / portanto aí eles estão a bater-me aos pontos não é? / ahm 
e pronto tentar também tirar partido dos conhecimentos deles é isso que eu tento 
fazer / se calhar se eu não frequentasse isto se não tivesse este tipo de 
conhecimento e este tipo de abertura / eu viria as coisas de uma maneira distinta 
se calhar eu iria tentar obrigá-los / à força / passo a expressão / a dominar a 
minha língua sem querer saber da língua deles para nada não é?  

I – sem valorizar minimamente 
PI1 – sem valorizar nada ahm a carga que eles têm que é riquíssima quer em termos 

de língua quer em termos de cultura quer em termos de conhecimentos não é?  
I – uhm uhm 
PI1 – ahm  
I – falou falou também um pouquinho da acção que frequentou comigo e com a Helena 

/ ahm não quer concretizar? / eu gostaria que concretizasse um bocadinho mais 
que aprofundasse um bocadinho mais / por que é que referiu a acção de 
formação? 

PI1 – porque essa acção ahm pronto eu agora não a tenho exactamente toda presente 
<SIM> I – claro 
PI1 – até porque  
I – já passou um ano lectivo 
<RISOS> 
PI1 – pois exactamente já passou um ano lectivo e entretanto outras coisas se 

meteram e / mas portanto estes conceitos todos que estão relacionados com isto 
de que estamos a falar é como eu disse / multiculturalismo interculturalidade 
ahm / são conceitos que são recentes pelo menos para mim / recentes? 
relativamente recentes não é? / e essa acção teve essa vantagem de me obrigar 
a ahm a pensar neles e e / e viver situações concretas de comunicação e / a 
repensar se calhar também a minha atitude e eu acho que foi importante por isso 
/ não propriamente até só por aquilo que eu aprendi mas se calhar a dar mais 
importância àquilo que me rodeia / eu lembro-me por exemplo do trabalho que 
nós fizemos na altura / de definir o perfil linguístico da escola / e às tantas se não 



Anexo 5.8 - Transcrição da entrevista efetuada a PI1 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas -     Mónica Bastos 

 

fosse pela acção com muita honestidade / ahm às tantas nem sequer tinha 
pensado muito nisso / porque de facto nós olhamos e até não é preciso grande 
coisa de olhar para os alunos e identificar perfeitamente algumas das 
proveniências deles não é? / mas se calhar nós não estamos habituados a 
pensar que eles têm uma riqueza cultural e linguística grande não é? / nós 
habituamo-nos a ver como um falante de um país de leste de um que veio de 
não sei onde mas / sem pensar em mais nada pronto / e não lhe damos se 
calhar o devido valor  

I – uhm uhm 
PI1 – e através da acção o que eu penso é que / ao sermos obrigados a pensar mais 

nesses assuntos / ahm eu fui obrigada a repensar a escola e os alunos de uma 
maneira diferente  

I – uhm uhm 
PI1 – acho eu 
I – uhm uhm 
PI1 – pelo menos foi essa a ideia que / com que eu fiquei / e se calhar agora numa 

aula sou capaz de / tendo perante mim um aluno ahm falante ahm daqui ou de 
acolá / ahm ter também o cuidado de saber também o que é que esse aluno tem 
para me contar o que tem para para / para comunicar aos outros o que é que 
tem para partilhar não é?  

I – uhm uhm 
PI1 – e não estar sempre a falar do ponto de vista do dominante eu aqui é assim / e lá 

no teu país como é que se faz? ou como é que dizem isto? que tipo de de ahm 
de autores é que estudam? / sei lá / fazer recorrer mais aos conhecimentos que 
eles têm para me transmitir também 

I – exacto / sentir sentir / fazer com que eles se sintam valorizados por serem 
diferentes / no fundo é isso 

PI1 – exactamente / sim / porque a ideia sempre foi que eles eram diferentes e nós se 
calhar sem querer colocávamos sempre essas pessoas um pouco à parte não é? 
/ e agora é exactamente o contrário / é puxá-los mais e fazê-los também ver e 
sentir que eles têm uma parte muito importante ahm a divulgar a sua cultura a 
sua língua e eles são tão importantes ou mais do que os outros que estão dentro 
da sala de aula / e por não serem falantes de ahm de uma língua materna que é 
o português não são menos menos importantes por isso eu ainda  no outro dia 
estava a falar com os meus alunos e a dizer-lhes realmente que eles estavam de 
parabéns porque / enquanto que eles se sentem um bocado / pronto a ideia é 
que eles se sentem ainda um bocado envergonhados e ela que chegou há 
pouco tempo e tem muito medo de errar / ele porque / estando há mais tempo do 
que ela / sente vergonha às vezes quando se engana / e eu vocês não têm que 
ter vergonha nenhuma porque é assim eu não sei dizer nada / de russo por mais 
que eu tente não me sai nada / portanto tu / estando aqui há tão pouco tempo e 
falando como tu falas tu és um super-homem portanto já conseguiste uma 
proeza ahm muito grande e ela que chegou em Julho já consegue falar 
perfeitamente e a única coisa que realmente ainda é um bocadinho diferente é a 
música porque a tua língua tem uma música diferente da nossa / mas isto é uma 
questão de acertares  

<SIM> I – o ritmo 
<RISOS> 
PI1 – a musiquinha e o ritmo e daqui a pouco tempo estás impecável portanto ahm / e 

eles estão eu acho que estão muito mais motivados / portanto quando se fala em 
literatura em falar em livros claro que eu não falo de livros de autores 
portugueses que eles leram ou de literatura que os de cá lêem / olha lá o que é 
que tu leste? quem eram os autores eram conhecidos não eram conhecidos? 
porque sim porque não / e eles ficam / contentes / eu acho que ficam contentes  

I – ok ok exacto / é um pouco essa ideia de valorizar sempre os outros 
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PI1 – claro  
I – que tem norteado ultimamente a 
<INT> PI1 – mais é este ahm eu penso que é isto fundamentalmente que se pretende 

é ahm / porque de facto nós não estamos numa sociedade cada vez menos é 
uma sociedade fechada não é? nós estamos abertos / esta abertura ahm a tudo 
não é? esta abertura de fronteiras / fez com de facto nós perdêssemos um pouco 
desta identidade / perdêssemos ahm num determinado sentido / perdêssemos 
no sentido de facto de de nós entendermos que o centro do mundo no fundo 
éramos nós não é? / e como nós todos éramos falantes nativos de português e 
não tínhamos assim grandes problemas porque tínhamos muito poucas pessoas 
oriundas de outros países a coisa passou-se bem / mas cada vez mais somos 
uma sociedade aberta e isso quer dizer que cada vez mais na nossa aula temos 
portugueses temos chineses temos russos temos ucranianos temos meninos 
que estiveram com os pais e que vieram da Venezuela tivemos outros que 
vieram de França tivemos outros que vieram da Suíça e portanto é isso que nós 
temos e então temos que trabalhar / com essas pessoas não é? e temos 
também que tirar partido daquilo que eles têm para nos dar a conhecer que eu 
acho que é / que é interessantíssimo eu acho  

I – sim 
PI1 – mesmo por exemplo ahm ahm o que eu faço por exemplo / se for um aluno 

ucraniano que já tive vários / em vez de fazer exposições orais sobre coisas 
portuguesas eu peço-lhes para fazer sobre coisas do país dele / porque é muito 
mais fácil não é?  

I – é mais fácil para eles+ 
PI1 – é mais fácil para eles / é mais interessante porque dão a conhecer aos outros 

também a riqueza da sua própria cultura do seu próprio país da sua língua não 
é? / e eu acho que é muito mais enriquecedor para todos  

I – exacto / acaba por ser essa partilha não é? 
<INT> PI1 – uma aula muito mais interessante  
I – também é a partilha do que eles têm para nos dar em termos de… 
<INT> PI1 – exactamente / não somos só nós que temos para dar  
I – exactamente exactamente e isso também me parece interessante / não sei se quer 

acrescentar mais alguma coisa a esta parte 
PI1 – não 
I – ou se podemos passar para a segunda parte 
PI1 – não / está tudo 
I – ok / então a segunda parte como eu lhe disse era olharmos para aquilo que 

escreveu já lá vai 
<INT> PI1 – sim já lá vai um tempo 
I – um ano ou um ano e tal ou dois anos já nem sei bem ahm 
<RISOS> 
PI1 – pois  
I – pois porque a PI1 foi daquelas tal como a SM foi das que acompanhou desde 

Setembro até Julho 
<SIM> PI1 – fizemos a primeira e depois / foi foi foi 
I – por isso terá sido provavelmente já há quase dois anos  
PI1 – é 
I – ahm o que escreveu na altura no seu perfil intercultural / o que eu pretendia tal 

como estive a fazer com a SM há bocadinho é / ver o que é que está escrito se 
quer mudar alguma coisa ou se não quer e porquê 

PI1 – hm 
I – bom então / na primeira pergunta que era para ahm a minha definição de 

comunicação intercultural é+ / a possibilidade de mobilizar saberes de forma a 
relacionar as diferentes culturas explorando as diferenças e acentuando as 
semelhanças / mas coloca pontos de interrogação  
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PI1 – hm 
I – não sei se se recorda 
PI1 – dos pontos de interrogação não me recordava <RISOS> // sei lá se calhar hoje 

acrescentaria aqui na cultura relacionar as diferentes línguas é línguas e culturas 
não é só culturas não é? 

I – uhm uhm 
PI1 – ahm línguas e culturas explorando as diferenças / sim isso mantinha / e 

acentuando as semelhanças // hum // eu não sei acentuando era o termo mais 
próprio eu acho que no fundo era salientando  

I – exacto 
PI1 – talvez as semelhanças / não era acentuando o que eu queria dizer se calhar era 

mesmo isso / era salientando as semelhanças precisamente para nós de alguma 
forma ahm / concluirmos disso tudo que de facto as coisas não são assim TÃO 
diferentes como nós entendemos à partida não é? e há muitas coisas muitas 
bases que são comuns / apesar das diferenças que depois cada língua e cada 
cultura vai tendo se calhar há muitas / há mais semelhanças do que aquilo que 
nós pensamos à partida  

I – uhm uhm 
PI1 – portanto eu ahm substituiria talvez o acentuando+  
I – e colocaria / salientando 
<SIM> PI1 – e colocaria ali as línguas 
I – e colocaria também as línguas 
PI1 – de resto / acho que sim 
I – e os pontos de interrogação? 
PI1 – não não 
I – tirava-os? 
PI1 – tirava-os com certeza 
I – tirava os pontos de interrogação neste momento 
PI1 – nem sei por que é que pus os pontos de interrogação não sei  
I – provavelmente porque isto foi terá sido escrito logo no início 
<INT> PI1 – se calhar queria escrever mais qualquer coisa / é  
I – não sei / poderia não estar ainda muito segura 
PI1 – é 
I – ser ainda um conhecimento muito intuitivo não sei / digo eu 
PI1 – é / não faço ideia / não me recordo por acaso não me recordo / há coisas de que 

me recordo mas esta não 
I – depois / ter competência de comunicação intercultural é pensar as línguas com 

pontes entre elas e não como ilhas isoladas / engraçado que aqui já focou a 
vertente linguística 

<SIM> PI1 – é  
I – que faltava lá em cima 
PI1 – e que ali esqueci não sei porquê / pois porque eu acho que é assim mesmo para 

chegarmos à cultura nós precisamos de uma base e a base tem de ser através 
da língua não é? 

I – uhm uhm 
PI1 – portanto a ideia que eu aqui queria transmitir era que as línguas / ahm devem 

funcionar não como ahm / como ilhas como diz aí ilhas no sentido de qualquer 
coisa que está isolada e que não tem forma nenhuma 

<INT> I – saberes espartilhados? 
PI1 – saberes espartilhados / e isolados e sem nenhuma transmissão de uma para a 

outra não é? / ahm e o que eu acho é que de facto aqui nós não temos ilhas 
isoladas nós temos é ilhas que se ligam umas às outras através de pontes e elas 
ligam-se ahm / todas portanto fazendo um emaranhado porque de facto não há 
nenhuma ilha isolada por mais distante ahm que uma língua seja se outra pode 
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sempre haver forma de se fazer uma ponte para lá chegar / portanto eu acho 
que esta ideia das pontes e das ilhas mantinha 

I – uhm uhm e acrescentaria mais alguma coisa?  
PI1 – não não não 
I – ao que é ter competência de comunicação intercultural? / será suficiente o que 

escreveu na altura? 
PI1 – hum // pronto eu eu lá está / eu ali dei-me conta que faltava a língua porque aqui 

a língua eu acho que / falo em língua ou pelo menos quando eu vejo aqui a 
língua / não estou a ver a língua só / a língua e tudo aquilo que está associado a 
ela não é? / a língua os valores a cultura / tudo o que é veiculado por essa 
mesma língua / portanto ahm dessa forma / eu acho que quando vai uma língua 
vai o resto tudo / de arrasto não é a língua só que que transmite conhecimentos 
não é? 

I – exacto / uhm uhm 
PI1 – é tudo aquilo que vem associado à língua e assim sendo / eu acho que essa 

ideia mantém-se portanto ahm a língua e todas as suas ramificações tudo aquilo 
que é implicado / todos os conhecimentos que são implicados pela língua / 
passam 

I – exacto 
PI1 – e não são coisas isoladas / que pertençam só a grupos restritos  
I – uhm uhm / exacto // e / 
PI1 – ah e depois eu até nem pus nada 
I – essa aí não colocou nada / exactamente / ahm quer / não sei se colocou alguma 

coisa na próxima deixe ver / na próxima já colocou / até podemos juntar um 
pouco a três com a quatro que era para falar sobre as viagens ahm por que é 
que as viagens terão sido marcantes // 

PI1 – as viagens são sempre marcantes porque é assim ahm / primeiro eu gosto muito 
de viajar e depois gosto de viajar para países até com línguas bem distintas das 
nossas / ahm e gosto de tentar aprender alguma coisa desses contactos que 
tenho tido pronto / ahm por vezes esses contactos são mais interessantes 
quanto mais distintas são as línguas não é? 

I – uhm uhm 
PI1 – porque quanto mais estão afastadas da nossa / ahm sei lá eu lembro-me de uma 

viagem que fiz à Turquia e fiz agora há relativamente pouco tempo ao Egipto e 
de facto as línguas são muito distintas em relação às nossas / a escrita é ahm 
apavorada pronto não sei mesmo nada daquilo  

I – pois é outro alfabeto ahm nem é alfabeto é outro tipo de escrita mesmo 
PI1 – é outro tipo de escrita / mas é engraçado tentar tentar comunicar com eles / e aí 

é que nós ahm de facto nos deparamos com as vantagens de de de conhecer 
outras línguas não é? / porque aí vale tudo menos arrancar olhos / nós tentamos 
falar e comunicar / falar eu diria comunicar / com o outro ahm através de tudo 
não é? / através dos gestos através do olhar através ahm das línguas mais 
variadas que a gente se lembre não é? / do português do francês do espanhol 
de uma coisa qualquer que não é língua nenhuma / mas aí é que nós vemos que 
realmente há a possibilidade de comunicar até sem conhecer e dominar 
completamente uma língua ahm qualquer não é? 

I – uhm uhm 
PI1 – aí é que é engraçado por isso / ahm o outro exemplo que eu tinha dado era 

exactamente era um bocadinho o contrário / porque isto tinha a ver exactamente 
com com os holandeses / que vieram aqui morar para Águeda / e que também 
me possibilitou exactamente recorrer a outras línguas porque eu não sabia ahm 
a língua deles / flamengo? / mas aí era muito interessante porque o grupo 
também era muito heterogéneo porque era assim / uma falava só flamengo / 
portanto eu não podia comunicar com ela porque comunicar nessa língua porque 
eu não dominava / e outro ahm 
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I – devia vir da parte francófona não? / não estou a confundir com a Bélgica 
PI1 – não isso era na Bélgica 
I – pois 
PI1 – portanto eram holandeses / e o outro vinha de uma parte vinha de uma parte não 

/ tinha frequentado uma escola europeia / que era uma escola assim tipo piloto / 
em que as disciplinas eram dadas em línguas diferentes portanto ele tinha por 
exemplo matemática em flamengo tinha ahm / física por exemplo em inglês / 
ahm tinha geografia em francês portanto ele dominava muito as línguas / tinha 
outra em alemão portanto ele dominava completamente as línguas todas / era 
uma óptima ajuda porque ele no fundo era tipo um elo de ligação mas não sabia 
português / então muitas vezes quando eu queria 

<SIM> I – era uma espécie de mediador 
PI1 – era / mediador / e nessa mediação era engraçado porque as línguas que eram 

utilizadas era aquela que desse mais mais / que fosse mais fácil pelo menos 
para mim / às vezes queria dizer uma coisa e ele em português não entendia 
mas entendia noutra língua qualquer / portanto era uma era / era engraçado por 
acaso foi uma experiência engraçada em termos linguísticos foi muito engraçada 
/ e / e pronto / e lá está mais uma vez aquilo que fomos / era bocadinhos aqui 
bocadinhos acolá até aquilo fazer algum sentido  

I – exacto 
PI1 – e foi e foi interessante / ah eu também falei da Turquia 
I – sim / e acho que foi aí acho que foi mais <IND> 
<INT> PI1 – aqui era mais no interior da Turquia / pronto / porque no interior mesmo 

da Turquia era muito complicado comunicar porque / se fosse com um guia tudo 
muito bem mas se fosse sem guia ahm / pronto ahm / uma zona por exemplo na 
Capadócia era risos e pouco mais porque era muito difícil comunicar com eles / 
porque eles não dominavam língua nenhuma e torna-se muito mais difícil / 
portanto isto o que é que quer dizer? / que quanto mais línguas nós tentarmos 
saber mais fácil se torna a comunicação em qualquer parte em qualquer quer 
dizer das partes que eu conheço / 

I – uhm uhm exacto 
PI1 – pelo mundo não é? / porque não se sabe muito bem esta mas eles sabem esta e 

é mais próxima e vamos por aí não é? 
I – pois 
PI1 – não sabem muito bem francês mas sabem espanhol e a gente tenta ahm falar 

qualquer coisinha 
<SIM> I – fala portunhol <RISOS> 
PI1 – é porque porque de outro forma há países em que é extremamente complicado  
I – sim quando se vai para quando se vai a uma cidade grande seja onde for não é 
PI1 – ah numa cidade grande  
<SIM> I – é sempre mais fácil comunicar 
PI1 – hoje em dia não se tem problema não /  
<SIM> I – mas quando se vai realmente para para ahm / para o interior 
PI1 – é quando se vai mais lá para o interior é muito complicado mesmo 
I – uhm uhm / e então aí  
<INT> PI1 – e em pontos com pouco turismo então  
I – exacto / que não estão habituados a receber pessoas de outras culturas  
<SIM> PI1 – pois pois / que não estão habituados a receber pessoas estranhas  
I – exacto 
PI1 – e depois tornam-se muito mais fechados porque / pronto dominam mal dominam 

mal / não dominam / às vezes nem a língua deles eles dominam lá muito bem 
por isso 

I – pois 
PI1 – são pessoas de facto / com um percurso de vida um bocado / complicado não é? 
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I – ahm / fala refere essa experiência no interior da Turquia como uma vivência de 
comunicação intercultural que lhe proporcionou um certo mal-estar  

PI1 – sim sim sim 
I – diz que ahm e será que isso se deveu apenas ao facto de eles não dominarem 

outra mais nenhuma língua além da deles?  
PI1 – sim eu acho que sim eu acho que sim / porque porque eu penso que da minha 

parte eu faria um esforço para comunicar das mais variadas maneiras não é? 
mas aquilo a comunicação limitava-se mesmo aquilo que era o objectivo e que 
nós pudéssemos ver e tipo / olha é isto e aquilo mas que pudéssemos mostrar 
os objectos mas de facto cria algum mal-estar porque de facto é interessante 
comunicar com as outras pessoas eu acho 

I – sim 
PI1 – nem que seja numa língua que não existe+ 
I – exacto 
PI1 – ahm é interessante tentarmos saber o que é que as pessoas pensam / e nestas 

situações é complicado não é? porque / porque de facto é exasperante não é? 
uma pessoa tentar falar qualquer coisa e não fala nada não se consegue dizer 
nada 

I – pois / pois não é muito fácil 
PI1 – é uma situação um bocado complicada 
I – e foi essa é a única situação de que se recorda assim ao longo do seu percurso?  
<SIM> PI1 – é  
I – que lhe tenha causado mal-estar 
PI1 – sim não me lembro assim / de resto as outras situações mais ou menos têm… 
I – e por que é que será que as coisas têm corrido tão bem Emília?  
PI1 – porque eu acho que tem que haver uma predisposição também da nossa parte 

de abertura ao outro não é? / isto é sei lá imaginemos que nós estamos a 
comunicar em português eu não vou exigir que o outro fale correctamente 
português / e se ele dá algumas indicações em português eu vou aproveitar / o 
que ele vai falando vou dando umas dicas e tal / a mesma coisa se for noutra 
língua qualquer / se for em inglês eu acho que o que é importante na 
comunicação não é falar correctamente uma língua / e eu acho que isso foi o 
maior obstáculo ao longo de muito tempo para as pessoas não aprenderem 
línguas / ou terem algum receio em falar  

I – uhm uhm 
PI1 – porque / porque as pessoas partem do princípio que / aprender uma língua é 

falar / correctamente essa língua eu acho que isso não tem nada a ver / eu acho 
que é importante é as pessoas tentarem comunicar / ao outro e conseguirem 
comunicar isso é que é fundamental / se aquilo está com mais erros de 
gramática ou menos erros de gramática não é a parte mais importante da 
comunicação a parte ahm importante realmente é eu conseguir transmitir uma 
ideia ao outro e o outro entender aquilo que eu quero+ / agora como é que isso 
foi conseguido? / não me interessa muito sinceramente não me interessa muito 

I – uhm uhm 
PI1 – agora eu acho é que / como nós somos professores / e se calhar da parte dos 

nossos professores / havia uma exigência muito grande / por exemplo em / saber 
as regras gramaticais todas muito direitinhas aplicar aquilo tudo muito direitinho / 
ficamos com um bocado de receio de depois quando estamos perante outro 
falante de outra língua / nós queremos falar tudo muito direitinho 

<SIM> I – correctamente 
PI1 – e muito não é? / com a regras todas / e isso em vez de nos ajudar 
I – inibe-nos 
PI1 – inibe-nos / não conseguimos comunicar coisa nenhuma / e portanto aí é que não 

há comunicação nenhuma 
I – exacto temos que deixar um pouco de parte essa nossa inibição  
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PI1 – portanto nós temos que deixar isso para trás das costas e tentar+ 
I – é  
PI1 – organizarmo-nos mentalmente de forma a transmitir a ideia / e eu tenho assistido 

a algumas situações assim caricatas e engraçadas / por exemplo o meu marido / 
tenta à viva força aprender línguas e não consegue pronto / aquilo ahm tem uma 
dificuldade imensa em aprender línguas no entanto comunica / fluentemente / 
fluentemente não quer dizer que é sem erros / quer dizer que ele fala / a um 
ritmo perfeitamente normal inglês com os clientes que por exemplo cá vêm / 
consegue transmitir exactamente tudo aquilo que ele quer e isto cheiinho de 
erros eu às vezes dá-me vontade de rir porque estou a assistir à conversa / e ele 
depois às vezes diz mas tu tens que me corrigir / quando eu utilizar mal os 
verbos ou qualquer coisa tens que me corrigir / eu não corrijo nada então por 
que é que eu te hei-de corrigir? 

<SIM> I – iria inibi-lo 
PI1 – tu consegues perfeitamente comunicar por que é que eu hei-de estar a dizer 

olha não é assim que se diz / estares a parar / isso interfere alguma coisa? a 
outra pessoa não entende na mesma? / eu não interrompo mesmo  

I – exacto / exacto  
PI1 – e é assim que as coisas se têm passado / e de facto eu contra mim falo / porque 

se eu tiver de falar com alguém e estiver com a preocupação / ahm que tenho 
que ter um discurso muito mas isto / vamos lá ver / isto passa-se a nível de uma 
língua estrangeira como se passa a nível do português não é? se uma pessoa 
começa / que tem que falar muito correctamente / e com as regras todas e tudo 
mais / fica tão inibido que quando vai para falar não sai nada bem não é? 

I – pois / exacto é verdade acaba acaba até por se assustar 
<INT> PI1 – portanto a comunicação às vezes é artificial  
I – uhm uhm 
PI1 – não é? 
I – completamente  
PI1 – e eu acho que em termos de comunicar nós devemos ser o mais / normais não 

é? / e as coisa saírem / fluentemente mas sem essa preocupação / acho eu 
I – uhm uhm / ok / bom a pergunta seguinte era o que é que no seu percurso de vida 

contribuiu para a capacidade de estar com o outro / e a Emília referiu o estar 
atento aquilo que me é dito / ao contexto e à música 

PI1 – hm / sim / à música à música esta música pode ser muitas coisas / pode ser a 
música da língua / porque eu acho que cada língua tem a sua música e eu acho 
que nós ao entendermos a música deixamo-nos arrastar pela língua / porque 
põe exemplo sei lá / ahm se nós compararmos por exemplo o português com / 
com o castelhano 

I – uhm uhm 
PI1 – o que difere / mais / diferem muitas coisas mas difere muito a música / e eu 

penso que nós temos uma capacidade que outros povos não têm de falar 
línguas porque nós estamos muito atentos à música / e nós sabemos identificar / 
eu penso que a música da língua é uma coisa fantástica / ahm se estiverem a 
utilizar uma música / eu estou a imaginar alguém que está a falar italiano e eu 
posso até nem entender nada do que ele está a dizer / mas se eu ouvir só a 
música eu sei identificar perfeitamente que ele está a falar italiano ou que ele 
está a falar castelhano ou que ele está a falar francês ou que ele está a falar 
inglês pela música / portanto nós devemo-nos deixar levar e conduzir pela 
música não é estar à espera que o outro fale inglês com a música de português 
ou não é? / porque se não saem coisas 

I – sim porque eu estive em Hong Kong recentemente e ouvir / e algumas pessoas 
falavam falavam inglês mas com a música do mandarim  

<SIM> PI1 – com a música / e sai uma coisa terrível não é? 
I – e era complicado às vezes compreender o que eles estavam a dizer 
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<SIM> PI1 – e é mais difícil de entender / quer dizer eles até podem falar muito 
correcto só que é muito mais difícil de entender 

I – uhm uhm 
PI1 – portanto eu acho que nós devemos / pronto eu acho que nós não devemos ter 

preconceitos em relação a nenhuma língua 
I – sim sim 
PI1 – e depois / eu acho que não há línguas melhores nem piores nem mais 

importantes nem menos importantes / e depois deixarmo-nos conduzir pela pela 
musicalidade da própria língua / e eu acho que pela musicalidade muitas vezes 
nós interpretamos até aquilo que nos querem dizer / apesar de não saber nada 
do que estão a dizer / em termos linguísticos eu não reconheço as palavras / 
mas pela própria música e pela própria / pelo próprio embalo / nós vamos ahm / 
e depois eu acho que nós temos que estar abertos e receptivos não é? nós não 
podemos / tentar ahm / entender o outro se não estivermos receptivos àquilo que 
ele nos diz / ao contexto em que isso é dito / ahm e à música que ele utiliza 
pronto ahm acho que tudo isso faz parte da minha capacidade de estar com o 
outro  

I – exacto 
PI1 – eu não posso estar com o outro ahm de uma forma aberta se estiver sempre a 

pensar que eu sou superior a ele+ / não posso fazer isso+ / nem pensar que o 
outro é superior a mim+ / nós estamos no mesmo patamar+ podemos estar em 
línguas diferentes culturas diferentes mas estamos no mesmo patamar+ / 
portanto é / eu acho para mim é isto  

I – é essa visão também ahm 
<INT> PI1 – é esta a minha visão 
I – de igualdade na ahm 
<SIM> PI1 – claro 
I – de papéis na comunicação 
<SIM> PI1 – é é 
I – ok / e de poder também não é? 
PI1 – e de poder  
I – uhm uhm 
PI1 – porque muitas vezes ahm as línguas estão associadas ahm ao poder não é? 
I – sim  
PI1 – ahm mas eu penso que nós aqui não / se quisermos ter realmente um espírito de 

abertura ao outro não podemos partir desse princípio que há um poder por trás 
desta língua ou daquela não / nós estamos no mesmo patamar+ / queremos 
entender-nos e é assim que devemos fazê-lo+ 

I – exacto / ok / bom / depois a outra pergunta era imagine que vai passar uma estadia 
de meio ano num país estrangeiro o que é que precisaria de saber? / ahm / e a 
Emília refere saber qual é a língua oficial e a segunda mais falada  

PI1 – pois porque isto da língua oficial pode ser muito muito / muito distante de 
qualquer língua que eu conheça não é? 

I – sim 
PI1 – e assim sendo eu ahm fui ali assim uma rapariga muito precavida e pensei logo 

deixa-me ver qual é a oficial e qual é a segunda mais falada porque se eu não 
entender a primeira pelo menos eu safo-me na segunda  

<RISOS> 
PI1 – não é? porque há sempre a possibilidade de pronto esta eu podia não dominar 

sei lá / imagina / ir parar à China 
I – sim / não dominava o mandarim 
PI1 – não domino minimamente nem pouco mais ou menos não é? / portanto eu teria 

que ver qual era a segunda mais falada para ver se por aí eu poderia / 
eventualmente ir / e se isto quer dizer quando eu falei nisto não foi no sentido de 
nem sequer / fazer esforço nenhum de vir ahm a aprender nada dessa língua 
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mas imaginemos que era uma língua que eu não conseguia / sei lá o russo / não 
domino nada não é?  

I – uhm uhm 
PI1 – portanto eu iria numa perspectiva de tentar aprender essa língua também mas 

como ia sem conhecimentos nenhuns o melhor era / saber qual era a segunda 
para ahm 

I – exacto 
PI1 – para se fosse mais próxima eu tentar ir mais / mais preparada  
I – neste momento / acrescentaria mais alguma coisa a esta lista daquilo que 

necessitaria de saber?  
PI1 – hum / pronto aqui mais uma vez não falei falei na língua mas não falei na cultura 

/ claro que / eu iria tentar saber um pouco mais um pouco mais ou mais ou tudo / 
depende para onde eu ia / sobre a cultura do país para onde eu iria os costumes 
usos e essas coisas todas porque eu acho que isso / mas isso para mim é tão 
óbvio que eu acho que por isso mesmo não escrevi / ahm porque eu acho que o 
conhecimento de um país acarreta conhecer a língua os usos os costumes a 
geografia a história / saber um bocado de tudo para de facto nós chegarmos lá /  
e percebermos melhor melhor o país não é? 

I – uhm uhm 
PI1 – porque se não não faz sentido nenhum 
I – uhm uhm / ok / pois realmente isso é óbvio mas não estava lá <RISOS> 
PI1 – pois não pus não pus 
I – por isso é que eu estava a perguntar 
PI1 – porque eu acho que isso é o que toda a gente ahm faz acho eu 
I – exacto / exacto / à partida 
<SIM> PI1 – à partida 
I – e se fosse a situação inversa? / se recebesse na sua escola durante um período 

lectivo um professor proveniente de um país estrangeiro que nunca visitou 
Portugal e que vinha para trabalhar  

PI1 – uhm uhm 
I – ahm o que é que pensa que ele precisaria de saber?  
PI1 – portanto é é é exactamente aquilo que eu penso que eu teria que saber se fosse 

para um país estrangeiro seria aquilo que eu tentaria transmitir-lhe / caso ele cá 
chegasse / portanto iria falar-lhe sobre a nossa cultura sobre a nossa história / 
dar-lhe conselhos práticos sobre ahm como como / como gerir a sua vida aqui 
em Portugal+ dar-lhe indicações mais precisas sobre esta zona+ / 
eventualmente levá-lo a conhecer ahm monumentos mais importantes museus 
mais importantes figuras mais relevantes da nossa cultura / e penso que seria 
ahm essencialmente isso  

I – uhm uhm 
PI1 – portanto tentar motivá-lo um pouco para / para as nossas vivências para a nossa 

cultura história língua 
I – uhm uhm 
PI1 – ahm / manias música / pronto porque eu acho que a música também é um meio 

muito interessante de dar a conhecer aos outros como nós somos / e pronto / e 
através da música por exemplo ahm explorar a música as letras o que é que 
dizem as letras porque muitas vezes faço isso / principalmente quando vêm aqui 
pessoas ahm do estrangeiro normalmente estou em contacto com alguns 
nomeadamente alemães / e é um bocado isso dar-lhe a conhecer sei lá os 
pontos mais mais estratégicos / depois músicas de cantores mais conhecidos 
que estão mais na berra dizer de que é que eles falam / que tipo de música é 
que é+ 

I – uhm uhm 
PI1 – comparar com outras que são ahm que estão agora nos tops dos outros países / 

ahm pronto e relacionar um pouco ou tentar relacionar o nosso país com o dele e 
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tentar conhecer também a outra vertente / se aqui é assim lá como é que é? e 
tentar conhecer também o outro 

I – uhm uhm 
PI1 – seria um bocado isso  
I – ok / bom // por fim / uma parte que deixou em branco  
PI1 – ah 
I – as qualidades e os defeitos da PI1 enquanto comunicadora intercultural / o que é 

que se entende por qualidades e o que é que se entende por defeitos? / ahm foi 
uma pergunta que a SM me fez agora há bocado / é sempre na vertente daquilo 
que poderá inibir ou facilitar a comunicação intercultural // e que olhando para si 

<INT> PI1 – eu os defeitos os defeitos ahm eu há pouco acabei por falar num num 
defeito e acho que é o meu maior defeito / que é exactamente muitas vezes / 
colocando-me na perspectiva de alguém que tem que falar correctamente / ahm 
me sentir inibida em comunicar com falantes de outros países porque acho que 
não domino ahm a língua e por isso ahm / não me sinto muito à vontade por 
exemplo embora ahm mover-me completamente em Itália não sei falar italiano e 
se porventura estiver por perto acho e acho que aí ainda é pior se tiver por perto 
alguém que vá comigo que me acompanhe / eu sinto-me mais inibida para falar 
com as pessoas se bem que depois de estar lá dois ou três dias / uma pessoa / 
fala qualquer língua não tem problema nenhum / mas eu penso que por essa 
coisa de nós sermos muito habituados a ahm a formular as questões de uma 
determinada maneira+ a escrever de uma determinada maneira sem erros e 
tudo muito correcto o meu maior defeito é esse / portanto e se depois 

<INT> I – é a busca da perfeição 
PI1 – é a busca da perfeição / porque porque de facto se nós estivermos sei lá eu 

imagino-me agora a falar com com um alemão / não é? 
I – uhm uhm 
PI1 – como estou com a Mónica não tinha problemas nenhuns era entre os dois e a 

coisa até valia ahm / mas se porventura isto fosse transportado para uma 
situação onde estivessem mais pessoas não é? / eu já não me iria sentir tão à 
vontade / porque ahm iria sentir-me mais inibida porque achava que os outros já 
me estavam ali a controlar e a ver se eu falava bem se falava mal / e portanto 
não iria ter o mesmo à vontade e este para mim é o maior defeito 

I – uhm uhm 
PI1 – mas sem dúvida nenhuma / a maior qualidade / se calhar a maior qualidade que 

eu posso ter é sentir-me uma pessoa perfeitamente humilde e isto sem sem / e 
aberta sempre ao outro no sentido de de de me achar uma pessoa / igualzinha a 
tantas outras / que domino uma língua só porque nasci aqui pronto / que não 
tem nada de especial em relação às outras e que estou completamente aberta e 
receptiva a conhecer o que os outros têm para me para me dar e ahm e a tentar 
no fundo conhecer o outro melhor+ 

I – uhm uhm 
PI1 – e eu acho que é isso / fundamentalmente é isso 
I – ok 
PI1 – portanto não sentir que a minha cultura é superior nem / nem mais importante 

porque eu estou aqui porque eu sei perfeitamente que se de hoje a amanhã tiver 
que ir para outro país / eu vou sentir na pele aquilo que muitas pessoas estão a 
sentir quando chegam cá e portanto ahm / tenho que ter a humildade de 
reconhecer que não sou ninguém neste campo não sou ninguém há TANTAS 
culturas por aí fora que eu não conheço / e eu perante elas não sou nada só 
tenho é que estar receptiva para as conhecer melhor  

I – ok / pronto / não sei se quer acrescentar mais alguma coisa+ 
<INT> PI1 – e eu espero que tenha ajudado alguma coisa <RISOS> 
I – ok / então sendo assim esta parte também já está  
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TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA 
 
 
 
Entrevistado: PI2 
Local: Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa 
Data / hora: 23 de Outubro, pelas 14h30 
Duração: 1h27m  

 
 
I – então a primeira coisa que eu queria era ahm a primeira parte da entrevista era 

ahm tentar identificar alguns momentos marcantes para o teu desenvolvimento 
enquanto professora de línguas e enquanto comunicadora intercultural e para 
isso podes-te socorrer da tua vivência linguístico-comunicativa e cultural ahm 
coisas acontecimentos ahm experiências mas também sobre o teu percurso de 
vida quer enquanto aprendente quer enquanto professora / e quando eu falo de 
aprendente é enquanto aluno enquanto estudante enquanto formando ou 
enquanto professora / eu até fiz aqui este esquema <mostra o esquema do 
documento Parte I – Narrativa> que é se tu quiseres escrever aí umas coisinhas 
para te ajudar e posso-te dar um bocadinho para tu pensares / não é? se calhar 
para organizares ideias 

PI2 – portanto momentos marcantes para o meu desenvolvimento enquanto 
professora de línguas? / vou começar aqui já no do professor não é?  

I – podes ir misturando se quiseres podes ir misturando se te der mais jeito / podes 
pensar alto comigo se quiseres também foi como eu fiz com a CF3 

PI2 – pois se calhar não sei o que é que eu hei-de escrever se calhar eu vou 
pensando e tu escreves tu se calhar se eu disser alguma coisa de jeito <RISOS> 
enquanto professora de línguas / coisas ahm 

I – que te marcaram que que suscitaram o teu desenvolvimento  
PI2 – enquanto professora de línguas? 
I – sim 
<PAUSA> 
I – pensa à vontade 
<PAUSA> 
PI2 – para já tenho que recuar um bocadinho antes  
I – recua até onde quiseres 
PI2 – para já eu sempre tive jeito para as línguas 
I – sim 
PI2 – depois gosto de ouvir os outros gosto de conhecer outras culturas sempre gostei 

de viajar // vim para português francês porque gostava mais de francês  
I – uhm uhm 
PI2 – gostei do curso  
I – tiraste cá em Aveiro também? 
PI2 – sim // eu tenho que pensar enquanto professora de francês não posso estar a 

pensar muito enquanto professora de português não é? 
I – línguas é português é francês / sim 
PI2 – ah sei lá apesar de eu ser um bocado introvertida até gosto de estar com os 

alunos e com as pessoas e aprender com eles e tentar ensinar alguma coisa 
<RISOS> não estou assim  

I – e enquanto comunicadora intercultural? porque isto pronto estou a ver que o facto 
de seres professora de línguas no fundo foi uma coisa que sempre te 
acompanhou sempre foi um gosto  
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<INT> PI2 – claro nunca tive aquele problema ai o que é que eu hei-de seguir? sei lá 
sempre foi+ 

I – sempre quiseste ser professora de línguas? para ti sempre foi natural 
PI2 – sempre quis ser professora de línguas sim / às vezes há pessoas que têm este 

problema ai o que é que eu hei-de seguir? / nunca passei por esse processo 
difícil de escolha 

I – por esse sufoco não é? 
PI2 – é deve ser / porque eu às vezes me apercebo de que eu não passei portanto foi 

um percurso naturalíssimo  
I – exacto / daí não haver assim um momento marcante 
PI2 – nada foi uma coisa natural  
I – e para o desenvolvimento da tua competência enquanto professora? / ahm assim 

ahm onde é que achas em que momentos é que pensas que terás aprendido 
mais a ser professora? 

PI2 – eu acho que tenho vindo a aprender sempre 
I – tens vindo a aprender sempre 
PI2 – tenho vindo a aprender sempre / e de ano para ano descubro umas coisas ahm 

e vou tentando melhorar outras mas isto é mesmo verdade agora se perguntares 
o quê? é o crescimento natural da pessoa a idade os conhecimentos com umas 
pessoas e com outras / o acesso a determinadas informações / tem sido tudo 
isso 

I – exacto / exacto e é um desenvolvimento 
<INT> PI2 – constante permanente 
I – processual  
PI2 – e depois o gosto em embora o tempo por outras razões não é? familiares e não 

sei o quê / mas uma pessoa que goste vai naturalmente procurando e as coisas 
vão surgindo e uma pessoa interessa-se por elas e / é um tal andar 

I – é um processo natural 
PI2 – mas eu acho que é mesmo portanto não sei bem assim um momento marcante 

se calhar lá tive uns professores ou outros mais interessantes agora se me 
perguntar de repente não me estou a lembrar de mais nenhum é como tudo na 
vida conhecemos pessoas mais interessantes do que outras / e normalmente 
tenho tendência ainda há aquela coisa de saber escolher os amigos não é? 

I – sim 
PI2 – naturalmente às vezes inclino-me para umas pessoas / que instintivamente vejo 

que têm afinidades comigo / como gostam disto daquilo e daqueloutro e da área 
das línguas e isso e tudo / e depois vamo-nos juntando e vamos viajando e 
vamos para as mesmas formações e pronto  

I – uhm uhm / e a nível de formações? já que falaste em formações 
PI2 – pois formações 
I – ahm existem assim algumas que se tenham destacado? 
PI2 – olha agora pronto mais recentemente a última que fiz foi a tua e apesar de 

gostar imenso estava num momento difícil a nível lectivo e de saúde / gostei / 
gostei / custou-me imenso 

I – sim sim nós conversamos imenso sobre isso na altura 
PI2 – custou-me imenso na altura mas agora estou melhor  
<RISOS> 
PI2 – mas gostei e até te ia perguntar se não há formações para breve porque eu 

gostava de e estou a sentir falta de qualquer coisa o problema é gerir tudo 
família escola formação pronto  

I – pois nós neste momento estamos cá na universidade com um projecto novo não sei 
se ouviste falar lá / que é o projecto Línguas e Educação / Línguas e Educação 
construir e partilhar a formação  

PI2 – se vi não lhe liguei nenhuma 
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I – é um projecto ahm de lá da Adolfo Portela pelo menos a OF1 e a OF2 estão cá 
connosco / já houve uma primeira sessão de formação que foi no sábado 
passado  

PI2 – ai mas isso apareceu alguma coisa para nos inscrevermos? 
I – eu penso que sim eu penso que a informação foi difundida / ahm pelo menos nós 

enviámos para as escolas depois não sei muito bem se simplesmente foi lá 
afixado e passou-te ao lado / ou se se falou em departamento 

PI2 – ah porque eu não estou no departamento das línguas estou no de português / 
mas acho pena porque… 

I – mas é pena até porque havia coisas ligadas à escrita ligadas à leitura  
PI2 – às vezes há coisas que eu não entendo bem sei lá mas pronto 
I – provavelmente a informação se calhar perdeu-se por lá 
PI2 – e também eu como ando ocupada pronto tenho dois oitavos anos que me dão 

que fazer a todos os níveis e pronto / provavelmente me tenha escapado não 
digo que tenha andado com muita atenção mas costumo olhar para o placard 
mas pronto mas ahm se depois mas é aos sábados é? 

I – é aos sábados não é todos os sábados vai-se estender durante um tempo porque 
são sessões tipo mensais  

PI2 – então no fim tu dizes-me isso tudo 
I – ok pois realmente / é isso 
<RISOS> 
I – já estamos a colar outras coisas estás a ver? eu bem te disse que nos perdemos 
PI2 – já nos perdemos / em termos de formação gostei da tua  
I – sim 
PI2 – porque de facto ahm nós íamos para lá e havia logo não estavas ali a papaguear 

coisas e obrigavas-nos logo a nós a fazer e eu acho que é importante isso até 
em termos como professora  

I – uhm uhm 
PI2 – nós pomos os alunos mais a trabalhar e eles ficam com aquela sensação ai a 

professora não faz nada não é bem assim porque tu ias para lá e tinhas que 
preparar aquilo tudo 

I – claro claro 
PI2 – e era muito importante gostei muito do assunto dos temas que tu nos arranjaste 

a forma como depois nos obrigavas a reflectir quase inconscientemente éramos 
obrigadas a falar daquilo / gostei / portanto gostei do formato e ahm e esse tipo 
de formações eu acho que são úteis  

I – pois 
PI2 – pois só que é a tal coisa é em horário pós-laboral e não sei quê / é complicado  
I – eu seu eu sei 
PI2 – se calhar não aproveitamos tanto como poderíamos aproveitar se estivéssemos 

com a cabeça mais fresca / mas pronto a vida é assim não há volta a dar adiante 
I – é / é isso 
PI2 – há sempre um bocadinho de cada lado 
I – exacto então pensas que a mais-valia da nossa acção de formação terá sido 

mesmo esse carácter de vos pôr vocês a fazer as coisas? 
PI2 – ah sim sem dúvida nenhuma 
I – e de vos pôr a reflectir? 
PI2 – sem dúvida nenhuma  
I – calha bem porque era realmente isso que nós queríamos fazer 
PI2 – sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma / acho que até foi a única / em que 

me lembro de ter trabalhado assim / ah houve alguma também que uma vez fiz 
sobre indisciplina lá na escola em Vagos também foi um bocado assim e 
também gostei é verdade 

I – normalmente as formações são mais teóricas? é? 
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PI2 - <RISOS> ah isto agora o tempo passa tão depressa são quê? já não me lembro / 
nesta área são um bocado chatas e os assuntos muito teóricos e que as 
pessoas às vezes começam a abafar com coisas muito pontuais e que não 
levam a lado nenhum+ 

I – sim 
PI2 – não é? ai aconteceu-me isto e aconteceu-me aquilo e depois aquilo espremido 

em que é que ficamos o que é que adiantou partilhar isto? nada 
I – exacto 
PI2 – portanto coisas que efectivamente nos permitam avançar na discussão e 

aprender alguma coisa concluindo / fizemos isto assim aprendeu-se isto assado / 
podemos aplicar no fim depois alguma coisa de novo 

I – e achas que aquilo que nós estivemos ali a fazer na formação se pode aplicar? 
PI2 – em quê? 
I – ahm as coisas as nossas reflexões os materiais que produzimos  
PI2 – para mim / para mim foi novidade e preciso de mais 
I – precisas de mais 
PI2 – disso desse tipo de coisas  
I – está bem então temos de tratar disso então  
PI2 – a sério / portanto acho que soube a pouco 
I – uhm uhm / e fizeste o ano inteiro+ 
PI2 – sim mas sabes o que é foi muito disperso / o cansaço acumulado / ahm agora 

uma vez outra pronto / acho que assim uma coisinha mais regular sem ahm já 
nem me lembro mas era quê? era todas as semanas? 

I – houve alturas em que tínhamos todas as semanas outras ahm houve outras alturas 
em que foi mais quinzenal  

PI2 – sabes como é que é com uma vida tão rígida como a que nós temos no espaço 
de uma semana acontece TANTA coisa  

I – pois 
PI2 – que às vezes não dá para que tudo fique arrumadinho 
I – claro 
PI2 – mas esse tipo de discussão gostei  
I – ok / bom e agora vamos então para esta parte de tu enquanto comunicadora 

intercultural 
PI2 – como comunicadora / concretamente / estava à espera de exemplos que é para 

eu perceber  
I – ahm seu lá por exemplo a CF3 falou ahm de viagens que fez e que acha ou de 

contactos com outras pessoas de outras culturas que a ahm que a marcaram ou 
am contactos vários 

PI2 – eu falei nisso lá no portefólio porque eu estive a ler não é?  
I – sim 
PI2 – nesse aspecto sem dúvida nenhuma / agora acho que também gostava de ter 

uma correspondente já tive mas depois uma pessoa vai abandonando não é? 
I – pois 
PI2 – neste momento não tenho ninguém e sinto a necessidade de ter alguém com 

quem falar mo *Messenger* em francês ou inglês ou isto ou aquilo / mas / acho 
que exactamente é isso porque com os alunos a nossa competência diminui  

I – pois exacto é  
PI2 – diminui muito ahm  
I – a capacidade de reflectir sobre a língua nós vamos sempre mantendo não é?mas  
<INT> PI2 – desde que haja um grupo que nos permita isso 
I – mas praticar em si ahm oralmente / a língua é complicado 
PI2 – exacto / e eles também nem sempre conseguimos motivá-los muito porque é 

também uma vez por semana e são mais pequenos são garotos e têm muita 
coisa parece que o meu filho também tem / portanto olha agora também as 
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viagens o contacto com pessoas estrangeiras que nos obriguem a falar se não 
percebemos arranjamos uma língua comum isso tudo para mim isso é ahm 

I – e consegues enumerar assim uns dois exemplos 
PI2 – de quê? de viagens que eu tenha feito? 
I – de contactos sei lá viagens ou não pode ser outro tipo de contactos com pessoas 

de outras culturas que aches que foram ahm importantes 
PI2 – aquela que eu me lembro e foi a que eu citei lá mas se calhar não expliquei 

muito bem não é? foi quando eu me fui ofereci-me no Instituto Português da 
Juventude para ahm 

I – voluntariado 
PI2 – para fazer voluntariado e que apetecia-me ahm portanto queria treinar a língua e 

queria ir para aquelas coisas de reconstrução e não sei o quê mas não havia 
vagas até que me telefonaram para casa a dizer que só tinham vagas nos 
deficientes 

I – sim 
PI2 – só há vaga nisto e eu disse pronto está bem e desliguei e pensei no que é que 

eu me estou a meter? / acho que foi a experiência mais enriquecedora que eu 
tive até hoje porque fui para lá e eu era a única portuguesa e tinha marroquinos 

<INT> I – era onde? 
PI2 – França  
I – uhm uhm 
PI2 – França / fomos para o sul / e o objectivo era levar aquele grupo de deficientes 

mas os que se movimentavam os acamados não para o norte fomos para a 
Normandia / era a única portuguesa portanto tinha italianos argelinos 
marroquinos belgas noruegueses 

I – pois era uma equipa multicultural 
PI2 – completamente / estivemos um mês a trabalhar nós tínhamos tarefas um dia uns 

lavavam a roupa outros cozinhavam outros passeavam outros não sei quê eu / 
eu e a alemã curiosamente num grupo tão vasto éramos as únicas que tínhamos 
carta de condução / há nove anos ahm mas curiosamente o italiano e eu éramos 
os únicos que estávamos ainda em casa dos pais / portanto e éramos assim um 
bocado olhados por ainda estarmos em casa dos pais  

I – pois 
PI2 – não é? mas se calhar os italianos e os portugueses vivem muito à custa dos pais 

/ estávamos ainda a acabar o curso / uns davam aulas de ténis e pagavam os 
estudos outros faziam não sei o quê prontos e por aí fora / e portanto 
entendemo-nos todos lindamente agora é assim éramos todos muito diferentes / 
e tenho a sensação que se estivéssemos um ano inteiro que nos íamos 
desentender 

I – pois 
PI2 – não é? temos perspectivas das coisas diferentes mas acho que como estamos 

ali com um tempo curto com objectivos comuns e somos todos jovens e pronto a 
coisa correu bem / mas ao fim de um mês vi que  

I – já havia ali atritos? 
PI2 – já havia grupos já havia não é? discussão em determinadas coisinhas mas isso 

eram assim tenho quarenta e um tinha para aí dezanove  
I – ui já lá vai muitos anos 
PI2 – mas foi aquela é aquela que me recordo sempre quando há uma recordação 

deste género porque foi realmente marcante para mim isso  
I – uhm uhm 
PI2 – a partir daí já fiz outras viagens com outras pessoas / tenho frequentado cursos 

do programa Socrates? 
I – sim sim sim 
PI2 – fiz há dois anos um em / Estrasburgo / e tinha romenos polacos mexicanos 

espanhóis e também pronto havia o problema de comunicar porque tínhamos 
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sobretudo os mexicanos e romenos polacos temos todos ahm costumes 
diferentes não é? em termos de educação e tudo nossa perfeitamente os 
romenos e polacos são muito direitinhos os mexicanos acataditos o francês 
deles era horrível / mas portanto já com outra idade partilhamos as coisas já com 
outra maturidade / mas também digo a mesma coisa não sei se com muito 
tempo juntos a trabalhar / com perspectivas tão diferentes das coisas / o que é 
que iria sair dali 

I – pois exacto / mas realmente não fazia ideia que também tinhas participado nesses 
cursos 

PI2 – fiz um em Estrasburgo e fiz outro em Bordéus e este ano candidatei-me mas 
cancelaram-me porque eu tinha mandado uma candidatura exactamente nós 
fomos sempre duas / fazemos sempre as candidaturas iguais / este ano 
implicaram com isso e cancelaram  

I – ah / e que chatice 
PI2 – devem querer cortar e então  
I – pois 
PI2 – mandamos sempre tudo igual / este ano é que / preenche uma preenche a outra 

enviámos no mesmo envelope tudo junto / este ano implicaram com isso / 
tínhamo-nos candidatado para ahm penso que foi para Bélgica já nem sei 

I – uhm uhm 
PI2 – foi uma coisa assim 
I – mas vejo que gostas de ir a esses encontros 
PI2 – gosto gosto gosto / e esse que fizemos em Estrasburgo foi muito interessante / 

porque tínhamos uma professora por dia diferente e uma abordava a moda outra 
a literatura outra os média outra o não sei quê outra o não sei quê e não sei 
quantos 

I – sim sim sim / e é sempre direccionado para o ensino? 
PI2 – era para professores de línguas 
I – de línguas? não de uma língua? 
PI2 – não de línguas / todos dominavam o francês e todos ensinavam o francês mas 

alguns davam francês e alemão outros o francês e inglês  
I – pois 
PI2 – mas era de línguas 
I – sim sim sim mas deve ser interessante 
PI2 – realmente foi valeu a pena / e portanto nós depois ao fim-de-semana íamos até 

à Alemanha passear aqui e acolá 
I – pois exactamente tem essa componente também 
PI2 – portanto eu adoro isso 
I – ok  
PI2 – nunca vi a língua como uma barreira / enquanto que há pessoas ah eu não viajo 

porque eu não domino as línguas eu nunca percebi isso  
I – pois 
PI2 – nunca percebi  
I – até porque há outras estratégias não é? 
PI2 – pois mas há pessoas que têm muito medo e não viajam porque+ 
I – porque não dominam a língua do país em questão têm um bocadinho de medo / ou 

não dominam o inglês ou 
PI2 – pronto mas / exacto têm muito medo pronto de se atrapalhar 
I – pois / é normal que uma pessoa tenha medo mas também não se pode é deixar 

ficar eternamente mergulhado no medo 
<SIM> PI2 – pois / eu como não tenho medo nenhum / até acho que às vezes sou 

inconsciente porque realmente não tenho nenhum e acho que uma pessoa se 
desenrasca e pronto  

I – és ahm és positivista / vês as coisas pelo lado positivo e acho muito bem 
PI2 – experiências novas pelo menos para mim não me assustam muito  
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I – ok então em termos de 
<INT> PI2 – não sei se estou responder às tuas questões 
I – ah estás estás estás a responder  
<INT> PI2 – em termos de comunicadora pronto os alunos normalmente quando eu 

falo estas coisas ficam assim ai professora quem diria olhando para si eu devo 
ter um ar assim um bocado acanhado ou qualquer coisa nunca imaginam que eu 
seja assim tão / despachada como eles dizem mas olha sou pronto 

I – ainda bem  
PI2 – não sei olha / noutras coisas se calhar não mas pronto / cada um é para o que 

nasce 
<RISOS> 
I – exacto exacto exacto / bom então em termos de momentos marcantes é isso que 

consegues referir não é? ahm  
PI2 – sim não posso dizer que tenha tido uma professora de francês excelente que me 

tenha influenciado porque se me for lembrar realmente acho que não tive assim 
nenhuma mesmo / no liceu nem nada não sei não sei  

I – pronto é mesmo foi um gosto natural  
PI2 – na minha família é tudo mais para o lado dos direitos / portanto não sei 
I – pois / lá está é mesmo nasceu contigo essa vontade de querer ser professora e 

pronto  
PI2 – exacto / e foi a nota também / quer dizer quem gostasse de inglês também não 

tinha muita opção mas não me estava a imaginar a ser guia turística ou isso tudo 
/ acho que nunca sequer pensei nisso  

I – pois / ok então se calhar podemos avançar para a segunda parte da nossa 
entrevista  

PI2 – vai lá 
I – que tinha a ver  
PI2 – com aquelas coisas que eu escrevi não é? 
I – com estas coisinhas 
PI2 – também as trouxe comigo 
I – pois eu imprimi ahm porque acho que é mais fácil nós agora irmos conversando e 

depois eu também pus algumas notas  
PI2 – ah 
I – tipo de coisas que me ahm que não percebi bem ou que ahm não sei até que ponto 

tinhas completado a ideia / então / e se calhar começamos a ver pergunta a 
pergunta e se tu quiseres acrescentar alguma coisa ou retirar alguma ideia 
reformular 

PI2 – força 
I – se calhar vamos ver isso então a primeira pergunta que eu fazia era era para 

dizeres qual era a tua definição de comunicação intercultural  
PI2 – que é o que tu procuras também não é? <RISOS> 
I – sim no fundo aliás se tu leres estas perguntas no fundo elas acabam por me dar 

pistas para chegar lá 
PI2 – mas é difícil / depois quero saber qual é a definição 
I – sim claro e depois vais estar na minha defesa  
PI2 – ah sim obviamente 
<RISOS> 
PI2 – interacção de pessoas de várias culturas sem o obstáculo da língua  
I – na altura foi o que tu escreveste 
PI2 – pois eu sei <RISOS> se calhar até nem escrevia isso tão bem mas não vejo 

outra hipótese de momento // ah não me está a ocorrer nada 
I – para ti não mudarias nada? 
PI2 – acho que não 
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I – achas que é mesmo isto a interacção de pessoas de culturas diferentes / sem que 
a língua seja um obstáculo / acaba por vir ao encontro que ainda agora há 
bocado disseste  

PI2 – pois é isso 
I – enquanto tu enquanto comunicadora sempre te aventuraste nessas ahm no querer 

o contacto com o outro  
<SIM> PI2 – continuo a mesma coisa  
I – sem ter medo às vezes até um bocadinho inconsciente 
PI2 – se calhar porque nunca me aconteceu nada de mal nem nada tudo correu 

sempre bem  
I – exacto 
PI2 – pode ser a minha maneira de ser de estar não sei 
I – uhm uhm 
PI2 – agora se calhar estavas à espera que eu enriquecesse em função de tudo aquilo 

que aprendi contigo 
<RISOS> 
I – não não estava à espera de nada 
PI2 – se calhar estavas mas não mudava nada o que é que eu hei-de fazer 
I – bom depois dizes ter competência de comunicação intercultural é / conseguir 

estabelecer uma relação comunicativa com pessoas de outras culturas sem o 
obstáculo da língua  

PI2 – sim sim sim 
I – e ser conhecedor das características principais das diversas culturas de forma a 

que essa relação seja+  
PI2 – que engraçado uso aqui as reticências 
I – parece que a ideia ficou um bocadinho incompleta 
<INT> PI2 – ficou incompleta / portanto das características principais das diversas 

culturas de forma a que essa relação seja / aqui não sei mas é de diferentes 
culturas de modo a não chocarmos ninguém se calhar com as nossas ideias do 
nosso país  

I – ai é? / ou seja / é conhecermos a cultura do outro  
PI2 – de forma a que eu não / tendo em conta que a minha cultura é muito diferente da 

dele se calhar há coisas na minha que o chocam / e vice-versa / o meu objectivo 
não é ir para lá dizer ah no meu país as mulheres fazem assim fazem assado no 
teu não porque é um machismo / portanto para não chocar / porque se calhar a 
pessoa não consegue é como nós nós aqui também se calhar não gostamos de 
algumas coisas que se passam noutras porque nunca tivemos esse problema / 
acho que é sobretudo respeitar as características sem que isso nos impeça de 
debatermos as coisas 

I – exacto 
PI2 – isso depende da abertura do outro não é? 
I – pois exacto é um respeito mas um respeito também com limites / talvez 
PI2 – exacto a menos que haja uma barreira para essas coisas se discutirem e / 

enriquecermo-nos uns aos outros  
I – exacto / então no fundo é / tem que ser uma relação comunicativa com essas 

pessoas assente muito no respeito 
PI2 – no respeito e na abertura das tradições / porque há sempre tradições que às 

vezes / ainda estão muito enraizadas estamos no século vinte e um mas ainda 
há muita coisa por aí que / que nós não percebemos por que é que ainda é 
assim naquele país mas se calhar se lá vivêssemos percebíamos por que era e 
portanto / também já lá há pessoas com a mente muito aberta e que podem 
explicar-nos / ainda há tempos fiz uma viagem ao Egipto e o guia turístico 
explicava-nos aquilo tudo que se lá passa / achando que nós europeus é que 
vemos mal as tradições deles  

I – sim 
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PI2 – portanto / temos que se calhar ver realmente a perspectiva das pessoas ele 
vêem de uma forma diferente agora concretamente tinha que estar a pensar mas 
quando ele nos estava a contar que aquilo lá os homens podem ter duas ou três 
mulheres / que aqui o adultério feminino é visto assim ou visto assado porque ele 
lá explicava e até tinha lógica / se calhar não é? 

I – sim 
PI2 – na cultura deles se calhar aquilo é óbvio / para nós tem lógica mas se calhar não 

é bem assim portanto temos que nos perceber uns aos outros e perceber que 
em cada contexto as coisas acontecem e não é por acaso 

I – e quando vamos para esses contextos temos que ter como estavas a dizer o 
cuidado  

PI2 – o cuidado de não chocar que é para não ahm mas normalmente acho que 
somos bem recebidos 

I – pois  
PI2 – quer dizer quem sabe respeitar é bem recebido acho eu  
I – pois exacto exacto essa ideia é importante realmente quem sabe respeitar é 
PI2 – não é ir para lá armado em modernaço que vem dum país da Europa e que não 

sei quê e que lá é que é bom / também não está correcto portanto / há que 
aprender também com eles porque eu acho que eles têm coisas interessantes / 
e se calhar as coisas também são assim / por alguma coisa curiosa de trás não 
é? 

I – tudo tem uma explicação 
PI2 – tudo tem uma explicação / como diz a música  
<RISOS> 
PI2 – mas é mesmo e quando uma pessoa se vai apercebendo disto até às vezes o 

comportamento de algumas pessoas ahm que têm problemas por exemplo uma 
pessoa que tu até conheces a OF3  

I – sim 
PI2 – eu já a conheço há uns anos e com os anos foi percebendo assim realmente a 

OF3 é assim / por causa disto e disto e disto e tenho que perceber que ela é 
assim por causa de muitas coisas / em termos de comportamento e tudo / uma 
pessoa com a idade é que vai vendo estas coisas  

I – pois lá está acaba por ser mesmo uma característica que nós temos que ter ao 
nível das relações interpessoais e quando vamos ahm saltar para algo mais distante  
PI2 – mais profundo e tal 
I – como é a relação entre culturas / é uma coisa que também temos que levar 

connosco 
PI2 – não é? ou aquele que é antipático ou aquela cultura que não está correcta / se 

calhar não é bem assim  
I – pois 
PI2 – temos que ver algures determinadas coisas que estão para trás 
I – exacto 
PI2 – por isso é que eu digo aqui as culturas / essa relação olha útil para todos / 

porque apanhamos com todos e então eu não vou estar a rejeitar aquela cultura 
só porque isto porque eu não concordo  

I – uhm uhm / falas muito do aprender 
PI2 – falo? que bom / ou é mau? 
<RISOS> 
PI2 – porque eu acho / porque eu considero que aprendo / porque eu acho que não sei 

nada às vezes <RISOS> portanto eu acho / e com a idade nós ficamos 
despertos para determinadas coisas ahm pequenos pormenores que me 
passaram despercebidos até aos vinte anos se calhar dos vinte não / por acaso 
acho que foi mais dos trinta para a frente é que uma pessoa está mais atenta a 
outras coisinhas ai eu nunca liguei nenhuma a isto e olha / até em relação a 
determinadas pessoas eu nunca dei valor a esta pessoa e olha como afinal  
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I – ela é importante / e pode-nos trazer algo de positivo ou ensinar-me algo 
PI2 – ainda agora ahm todos anos trabalho com pessoas diferentes pessoas com 

quem ahm que já conhecia há uns anos e agora trabalho e digo que pessoa com 
tanto valor ainda bem que tive a sorte e depois eu acho que tenho sempre uma 
sorte / de me juntar por obrigação a determinadas pessoas com quem eu acho 
que aprendo muito  

I – exacto 
PI2 – ou sou eu que realmente sinto uma necessidade imensa de aprender e de me 

aperfeiçoar / que nunca chego à perfeição / ou então não sei mas de facto acho 
que tenho muita sorte nas pessoas que vou encontrando no meu caminho  

I – exacto e depois o contacto com essas pessoas acaba  
 PI2 – acho que tenho tido mesmo sorte e aparecem-me sempre umas pessoas assim 

espectaculares à minha frente com quem eu tenho a sorte de aprender imenso e 
de me desenvolver como profissional e como pessoa  

I – uhm uhm 
PI2 – e isto é mesmo verdade 
I – exactamente / ok 
PI2 – parece que só agora é que ando com capacidade para aprender 
<RISOS> 
PI2 – que às vezes penso que andei tão preocupada em estudar para tirar o curso e 

estudar para isto e estudar para aquilo / que agora começo a despertar para 
coisas que eu na altura não tinha tempo de ver já pensei nisso / andamos tão 
obcecados não é? com a licenciatura ou com isto / que o que está ao lado nos 
passa despercebido e que é tão importante / e que nos ajuda a crescer tanto 
como pessoa e como mãe e como colega e como amiga 

I – pois pois / ok então / falaste daquilo do registo das tuas viagens a países 
estrangeiros e pronto e falas aqui / exacto das várias viagens que tive a 
oportunidade de realizar o aspecto mais importante que tenho a referir é 
efectivamente o enriquecimento cultural / viajar abre-nos os horizontes desperta-
nos o desejo de querer APRENDER / outras línguas e conhecer novas culturas 
para percebermos melhor o mundo onde vivemos / desenvolve a tolerância o 
espírito de partilha e entreajuda e tornamo-nos mais solidários / ok 

PI2 – é exactamente isso que continuo a sentir 
I – e as viagens que aqui tu ahm voltarias a salientar essa tua experiência de 

intercâmbio? 
PI2 – sim  
I – quando tinhas dezanove anos 
PI2 – porque foi a primeira e acho que foi aí que começou 
I – exacto 
PI2 – acho que foi aí que+ 
I – ela correu tão bem que  
PI2 – foi aí que eu acho que despertei para o mundo / porque a partir desse ano nunca 

mais parei de viajar sozinha essa foi a primeira viagem que fiz sozinha e que 
ainda hoje pergunto à minha mãe como é que tu me deixaste ir sozinha / e a  
minha mãe é que eu via que era um gosto tão grande que tinhas tão grande tão 
grande que eu fiquei aqui a tremer mas deixei-te ir e então lá em cada cabine 
telefónica de lá tinha os números aqui agora / e eu telefonava ó mãe eu estou 
aqui e tal tal e ela telefonava-me e pronto e eu ainda hoje penso é o meu desejo 
também / atirar os meus filhos / estou ansiosa que eles vão  

I – é é é 
PI2 – e ao contrário dos pais que não querem que eles vão e então eu pergunto-me 

será que eu estou a pensar mal? 
I – mas isso às vezes  
PI2 – ai que eu não queria nada que ele fosse para longe / não quero que ele vá 

estudar para longe mas quero que ele vá viajar que tire um curso aqui e que tire 
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um curso acolá que / acho que uma pessoa fica / acho as pessoas que estão 
sempre aqui / muito fúteis muito agarradas a pequenas coisas  

I – se calhar muito agarradas a 
<INT> PI2 – ao material a si próprio ao ter a casa ao ter o carro a ter coisas  
I – pois exacto / é engraçado porque de facto normalmente os pais ou uma grande 

parte dos pais são mais proteccionistas e acham que os filhos estão bem é 
debaixo da nossa asa 

PI2 – ahm pronto é o que eu digo / depois admira-me os meus pais porque na altura 
da minha viagem ahm porque tínhamos cama mesa e roupa lavada mas a 
viagem foram os meus pais que pagaram  

I – uhm uhm 
PI2 – e ainda hoje penso / pronto os meus pais nunca ahm fizeram limitações a isso 

mas quer dizer não são quaisquer pais que dizem ponto pega lá eu pago-te a 
viagem e vai / e confiaram em mim se calhar não é?  

I – pois se calhar 
PI2 – não percebo como porque eles também são assim um bocado frios embora não 

pareça  
<RISOS> 
PI2 – mas pronto / mas acho que foi muito importante acho que foi a partir desse ano 

se calhar que eu despertei se calhar até para o curso porque eu andava no 
primeiro ano  

I – uhm uhm 
PI2 – portanto ahm a partir daí nunca mais / passar o Verão aqui bem eu atrofio / e 

agora passo que remédio é os filhos porque também custa viajar não é? 
I – claro claro 
PI2 – eu viajo sozinha e deixo o pessoal todo que é coisa que ninguém percebe / 

como é que eu tenho coragem de ir e deixar o marido e filhos / mas tenho / é 
óptimo 

<RISOS> 
PI2 – e eles também / o meu marido também sabe que eu sempre fui assim e sabe 

que eu gosto e respeita isso / só espero que os meus filhos também sejam assim 
é o que eu quero e ter dinheiro para poder fazer o mesmo que os meus pais me 
fizeram a mim 

I – exactamente exactamente 
PI2 – porque acho que realmente / fica-se com outra perspectiva de vida  
I – pois / abre-nos os horizontes  
PI2 – nunca mais somos os mesmos  
I – pois / enriquece-nos não é? esse contacto com o outro acaba por nos enriquecer / 

bom depois tinha aqui 
<INT> PI2 – eu acho que aqui não fiz nada se calhar eu lembro-me que na altura fiz 

pouquinhas coisas mas 
I – tem aqui / tinha aqui era ahm na pergunta quatro era registos dos teus contactos 

com pessoas de outras culturas / e pedia-te para falares de situações de mal-
estar de bem-estar / de bem-estar e de mal-estar  

PI2 – de mal-estar nunca tive / não me lembro  
I – de mal-estar dizes que nunca aconteceu  
PI2 – reparei nisto em casa e pensei mas não me lembro  
I – e então a minha pergunta é / por que é que será que nunca aconteceu? qual é que 

será+ 
PI2 – se calhar foi aquilo que eu te disse há bocado / porque foram relações curtas  
I – pois 
<RISOS> 
I – curtas de quanto tempo? 
PI2 – um mês no máximo / um mês 
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I – mas mesmo assim há pessoas que por exemplo que vão / a Espanha e que têm 
um conflito com alguém e acham que são maltratados ou ahm ou têm uma má 
experiência não sei aonde 

PI2 – aconteceram pequenas coisas / se calhar eu não lhes dei valor nenhum / porque 
as boas foram tantas que as menos boas não ficaram na minha memória  

I – uhm uhm 
PI2 – não me lembro de nada de mal e depois também tenho uma maneira de ser que 

não arranjo assim sarilhos  
I – pois 
PI2 – não sei se é bom se é mau mas normalmente não sou conflituosa e não arranjo 

sarilhos / e por natureza ahm não sei quando vejo que as coisas não estão a 
correr não sei mas isso é uma coisa que eu faço instintivamente é isso que eu te 
disse eu tenho tanta sorte com as pessoas que me aparecem à frente / que não 
sou eu que as escolho portanto se calhar é um percurso natural como quando se 
vai na estrada uma pessoa vai pelo caminho alcatroado que está bom e foge aos 
buracos / é instintivo também / portanto isso pode nunca ter acontecido não mas 
reconheço que em algumas situações é porque as relações são também 
pontuais  

I – pois 
PI2 – embora eu ache que se lá estivesse um ano inteiro / também não seria 

conflituosa mas aí já teria as minhas tendências para estas coisas ou para 
aquelas 

I – sim sim mas quando eu falo de situações de mal-estar é mesmo situações de 
conflito que nunca te aconteceu / e nunca paraste para pensar porquê? 

PI2 – não / estou a parar agora 
<RISOS> 
PI2 – não mas penso que é capaz de ser a minha maneira de ser  
I – exacto provavelmente  
PI2 – sou muito como a minha mãe e se calhar acontece-lhe um pouco o mesmo 
I – e não me quer explicar como é a sua maneira de ser? / para eu tentar perceber 

quais é que são as características  
PI2 – posso tentar posso tentar / ahm se calhar não me exponho muito / portanto 

também não arranjo conflito se uma pessoa que se expõe muito / as suas ideias 
são mais fáceis de debater / eu já pensei nisso que eu já tinha pensado nisso / 
ahm não me exponho muito porque sou muito envergonhada e porque também 
penso ó a minha ideia interessa para alguma coisa? ou a alguém? pronto  

I – pois 
PI2 – não tenho vergonha nenhuma de dizer isto se calhar porque já tenho quarenta 

anos aos vinte não dizia isto assim mas olha a minha ideia e não importa 
portanto não importa neste grupo mas importa noutro importa em casa importa 
entre os amigos mais restritos pronto isso não me incomoda nada / porque não 
sou pessoa de protagonismo não procuro protagonismo pelo contrário acho que 
às vezes procuro demasiado a sombra / é a minha maneira de ser porque sou 
tímida pronto / porque se calhar também não tenho medo de arriscar / mas 
arrisco não tenho medo de arriscar numas coisas noutras não 

I – sim porque és capaz de viajar sozinha e mesmo não conhecendo a língua vais e  
PI2 – completamente e não tenho problema nenhum e se um grupo que eu não 

conheço estrangeiro queres vir e tal? isto e aquilo como o que eu quero é ir / não 
me importa nada o grupo que é e alinho  

I – pois já vi que nunca 
PI2 – há pessoas ah só vou se for contigo 
I – se calhar tem a ver com a flexibilidade da tua parte pelo que me estás a dizer 

parece-me ahm é o não quereres ser o centro das atenções mas ao mesmo 
tempo parece que / como estás a dizer se me disserem eu quero ir e vou e não 
me importa quem é o grupo / porque 
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PI2 – o que eu quero é ir  
I – o que tu queres é ir e acabas por depois te ahm adaptares 
PI2 – adaptar / é isso mesmo que eu estou a dizer eu acho que tenho uma grande 

capacidade de adaptação porque nunca tive problemas de adaptação  
I – exacto 
PI2 – e tenho visto isso até nos meus filhos noto que também não têm / eu nunca tive 

ahm pronto há bebés que deixam os infantários porque não se adaptam há 
pessoas que deixam aquela escola porque nunca se adaptam / eu nunca eu 
acho que corri cinco seis escolas não são muitas não é? quase em vinte anos / 
não são muitas mas gostei de todas / claro que há pessoas que me marcaram 
mais do que outras  

I – óbvio 
PI2 – e acho que é normalíssimo 
I – claro 
PI2 – pronto / mas gostei de todas e portanto às vezes penso ai se agora fosse mudar 

/ custava-me? penso não não me custava nada por que é que não haveria de 
gostar? eu até gosto de mudar eu não ahm chateio-me sempre de estar no 
mesmo sítio  

I – uhm uhm 
PI2 – o mais tempo que eu tive foi na Marques Castilho estive cinco anos nessa já 

estou aqui há seis ou sete e já começo a pensar estou a ficar aqui há tempo a 
mais  

I – pois   
PI2 – portanto os desafios deste género não me afligem / olha se correr mal paciência 

é o que eu penso  
<RISOS> 
I – se calhar o segredo  
PI2 – será alguma capacidade / muita se calhar capacidade de adaptação  
I – pois / exacto 
PI2 – nunca tinha pensado nessa minha faceta 
<RISOS> 
I – depois relativamente às situações de bem-estar tu referes ahm a tal experiência em 

que tu te voluntariaste para trabalhar no estrangeiro / ahm pronto já falaste 
relativamente a isto / dizes que este tipo de projectos tem uma utilidade para 
qualquer pessoa que gosta de comunicar e conhecer outras culturas exacto e se 
nós pensarmos então como tu estavas a dizer ainda há bocado / os motivos para 
as coisas terem corrido bem / são no fundo os motivos pelos quais nunca te 
aconteceu algo de mal não é? 

PI2 – pois  
I – por isso / ok / avançando ahm depois / o que é que no seu percurso de vida 

contribuiu para a capacidade de estar com o outro? 
PI2 - <RISOS>  
I – tu falaste da educação familiar / eu agora já consigo perceber um bocadinho melhor  
PI2 – já? pronto ainda bem <RISOS> 
I – ahm o que quiseste dizer com isto mas na altura não percebi muito bem / a 

educação familiar e as oportunidades que ao longo da vida foram surgindo e que 
por temperamento aproveito para me desenvolver como pessoa e como 
profissional 

PI2 – uhm uhm /  posso falar de uma 
I – podes  
PI2 – que se calhar não correu tão bem quanto isso / eu estava na Marques Castilho / 

cinco anos / estive lá cinco anos / e ao fim de cinco anos convidaram-me para ir 
para o CAE não sei se já tinha falado nisto 

I – não não 
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PI2 – convidaram-me para ir para o CAE / e telefonaram-me PI2 temos um desafio 
para ti queres vir trabalhar connosco para o CAE? / eu nunca tinha ouvido falar 
grande coisa do CAE / pensei telefonei à minha mãe mãe olha convidaram-me 
para isto e a minha mãe ai nem penses nisso com esse senhor assim assim não 
nem penses nisso telefonei para o Pedro o meu marido ó pá tu é que sabes 
nesse aspecto pronto tu é que sabes / e eu pensei assim mas se é uma 
oportunidade que me estão a dar por que é que eu não hei-de aproveitar apesar 
de ouvir dizer mal? 

I – sim 
PI2 – estive lá três anos / o primeiro ano não gostei / e disseram-me assim fica mais 

um porque só um não dá para tu veres o que isto é 
I – para avaliares 
PI2 – ok / aceitei a ideia / fiquei o segundo ano já gostei porque também apareceram 

pessoas com quem eu aprendi imenso / no fim desse segundo já queria voltar à 
escola mas o coordenador insistiu muito mas eu disse olha eu fico mas é com 
estas condições assim porque eu trabalhar como vocês estavam ali há bocado / 
assim eu não consigo / umas falam muito alto outras estão sempre ao telefone 
outras eu não consigo / então ele disse ok ficas com fulana tal num gabinete só 
para ti / pronto mas chegaram aqueles três anos / não te posso dizer que tenha 
sido uma experiência que eu gostei / mas aprendi / percebi melhor muitas coisas 
que se passam na escola  

I – uhm uhm 
PI2 – vi também muita coisa que é desperdiçada / em termos de formação aquele 

grupo que está no CAE tem formação que depois não é desmultiplicada e é tão 
interessante portanto tive acesso a isso / conheci pessoas também 
interessantíssimas e portanto apesar de não ser uma coisa que eu tenha 
adorado acho que foi importante / penso que foi uma experiência / que se agora 
me perguntassem outra vez queres repetir? / se calhar não queria porque não 
apreciei mas às tantas ainda pensava já foi há tantos anos porque eu já saí dali 
há seis não é? / se calhar por que não voltar a experimentar? porque já tenho 
outra idade já passei por outras coisas por que não? se calhar vou aprender 
mais coisas  

I – lá está é o tal ahm é essa tua capacidade de querer aproveitar todas as 
oportunidades que se abrem não é? 

PI2 – é  
I – achas que isso tem sido fundamental para essa ahm para a tua forma de estar com 

o outro? 
PI2 – as minhas colegas dizem que não percebem como é que eu sou tão despachada 

como é que não tenho medo disto e medo daquilo / mas é assim quer dizer / há 
coisas que nós não aproveitamos logo / não é? neste momento propus-me para 
o curso tecnológico de acção social / uma colega no ano passado disse PI2 
estás interessada nisto? olha já propus às colegas mais velhas e ninguém quer 
vir porque está com medo / acham que isto e que aquilo ela explicou-me e eu 
assim não vejo por que é que hão-de ter medo / hoje estou com ela também se 
chama Luísa a Luísa Alcântara deves conhecer 

I – sim 
PI2 – e eu continuo a não perceber por que é que as pessoas não querem vir / é uma 

experiência diferente / vais para os centros de dia vais para os jardins de infância 
orientar estágios das tuas alunas do curso tecnológico de acção social conheces 
outras educadoras / conheces outras pessoas / não estamos só fechados na 
escola  

I – conheces outros contextos / no fundo outras culturas 
PI2 – culturas que me ajudam a perceber melhor também os miúdos que eu tenho à 

frente que me ajudam a não perceber por que é que as pessoas algumas estão 
na escola tão fechadas e têm medo de ir / portanto é assim quando me aparece 
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uma coisita que eu ache que minimamente consigo / não estou preocupada ó pá 
se eu não tiver sucesso sinto-me fracassada ó pá é assim / sou humana / as 
pessoas quando me convidam para uma determinada coisa ou outra é porque 
também já me conhecem / e sabem que eu não sou / que sou boa nisto mas não 
sou boa naquilo / olha pronto / e como são pessoas em quem eu confio não me 
vêm convidar porque pensam vou convidar esta porque sei que ela se vai dar 
mal / portanto não há aquela coisa / se queres ver alguém mal convida-o para 
um lugar de sucesso que é para ele cair / as pessoas que trabalham comigo são 
pessoas em quem eu confio  

I – claro 
PI2 – eu acabo por aceitar  
I – e por aprender muito com esses desafios novos que não deixas passar / e falas 

também ahm a educação / a educação que tiveste a tua educação familiar 
também terá contribuído bastante para essa capacidade 

PI2 – eu penso que sim sei lá / agora queres que eu explique isso se calhar 
I – pois 
PI2 – não sei olha o meu pai também foi uma pessoa sempre muito atirada para a 

frente / muito exigente connosco nós só somos duas raparigas / eu sempre fui 
aliás eu às vezes nem percebo por que é que eu sou assim / porque eu acho 
que sempre fui reprimida porque eu era a filha mais velha  

I – sim 
PI2 – não é? eu não podia sair à noite eu não podia não sei quê onde é que tu vais? 

tens que estudar não sei quê eu às vezes nem percebo como é que eu / pronto 
há uma parte que eu realmente sinto que ainda me retraio muito mas pronto / 
depois passa <RISOS> agora se calhar / também me permitiram conhecer as 
coisas eu não sei explicar mais isso é que eu acho que ainda não me debrucei 
muito sobre isso mas o meu pai é todo despachado / todo atirado para os 
desafios é uma pessoa que também tem um percurso longo / a minha mãe mais 
retraída / acho que se calhar é exactamente isso / um retrai o outro empurra / e 
entre o empurra e o retrai a pessoa vai-se orientado 

I – surge o equilíbrio 
PI2 – se calhar  
I – se calhar é isso / até porque tu disseste que ahm que também notas que os teus 

filhos que estão que se desenvolvem essa desenvoltura  
PI2 – bem eles são todos despachados até acho que de mais mas vamos lá ver o que 

é que isto dá prefiro que eles sejam assim do que uns atadinhos  
I – exacto isso se calhar também tem a ver com  
PI2 – pronto eu também sou assim mais o meu marido também já é mais ponderado 

provavelmente também tenham lá o equilíbrio / vamos lá ver 
I – vamos lá ver não é? / poderá também ser sei lá os valores que são incutidos 
PI2 – pois quer dizer a educação / o respeitar o outro isso / para mim não passa pela 

cabeça / enganar este para conseguir ter o lugar do outro não me passa pela 
cabeça porque não sei / porque também não gosto de protagonismo  

I – lá está 
PI2 – eu acho que / portanto se o outro quiser ter protagonismo que passe à frente não 

há problema nenhum / não me preocupa nada ainda hoje estive a mostrar aos 
alunos coristas aqueles símbolos coristas não sei se conheces para estudar 
tipos de liderança  

I – sim  
PI2 – se não estás a ver é giro / o estilo de liderança portanto o professor autoritário 

rígido e antipático que não consegue nada dos alunos e o que vai conseguindo 
ser moderador mas há aqui alguma coisa que eu estava a dizer e que já me 
esqueci  

I – ahm estavas a falar de equilíbrio / do não querer passar por cima dos outros 
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PI2 – ah pronto era para chegar ao ahm no fundo o professor mais democrático 
apagava-se e o outro queria sempre os louros e ele foi deixando passar no fim 
ele acabou por ser demitido pronto foi isso / pronto e eu também não me 
preocupo  

I – essa é um pouco a sua filosofia de vida? 
PI2 – olha é 
I – exacto 
PI2 – é / se calhar algumas vezes fui prejudicada mas como no fundo / me ponho a 

olhar para A B e C / eu se calhar até estou melhor  
I – pois 
PI2 – em todos os aspectos / logo se calhar deixa-me continuar a ser assim 
I – ok / agora depois tinha aqui ahm se fosses passar uma estadia de meio ano num 

país estrangeiro o que é que precisavas de saber e falaste da língua / e dos 
costumes da região e do país  

PI2 – sinceramente não sei se me ia preocupar muito com isso fazia as malas e ia  
<RISOS> 
PI2 – lembro-me de que quando respondi isto foi mesmo por obrigação porque eu não 

sei se me preocupava tanto  
I – pois é o espírito de aventura  
PI2 – era / e lá de certeza que não me ia perder / não sei porquê sinto isto / há 

pessoas que antes de viajar vêem isto vêem aquilo vêem aqueloutro ahm e 
quando lá chegam já sabem tudo e eu acho óptimo / eu como tenho muita coisa 
para fazer sempre normalmente não me preocupo muito mas se calhar se fosse 
uma / se lá tivesse que passar meio ano se calhar devia saber alguma coisinha 
obviamente 

I – sim sim sim 
PI2 – penso que sim / pelo menos para o sítio onde vou ahm / conhecer mais ou 

menos a região isso acho que sim / mas se calhar se for uma visita assim de 
quinze dias / vou pronto faço mala e depois logo se vê lá pronto 

I – depois lá descobres 
PI2 – e depois vou descobrindo / noto é que se eu fizer uma pesquisa antes rentabilizo 

melhor / os conhecimentos lá / isso eu já reparei 
I – isso é verdade mas nem sempre há tempo 
PI2 – às vezes não há tempo a modos que descubro lá e depois quando venho 

rentabilizo a seguir  
I – pois exacto  
PI2 – é o que me acontece pronto 
I – e agora a situação inversa imagina que a ESAP vai receber por um período de um 

ano lectivo um professor proveniente de um país estrangeiro que nunca esteve 
em Portugal / ahm o que é que ele precisa de saber? e tu achavas na altura que 
ele tinha de saber / que deveria conhecer as principais características da escola 
e dos alunos portugueses 

PI2 – sim / porque eu acho que quem vem de fora chega aqui e sente-se perdido 
porque isto parece assim um bocado bagunçado / não é? os alunos que vêm de 
Leste sentem-se um bocado perdidos porque eles vêm de lá com muito método 
com muito rigor / e aqui chegam cá e os primeiros dois meses são muito 
direitinhos mas depois começam a entrar naqueles grupos e perdem-se / 
portanto se calhar deve estar preparado para alguma balbúrdia que não sei se é 
típica nossa ou se enfim  

I – pois 
PI2 – mas se calhar realmente somos um bocadinho bagunceiros  
I – e será que bastava isso? 
PI2 – não sei deixa-me pensar / um professor que venha de fora dar aulas aqui numa 

escola nossa / pois se calhar tem de saber porque é diferente uma coisa é ir 
viajar outra coisa é ir trabalhar  
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I – pois exacto  
PI2 – pois aí provavelmente teria que / preparar-se um bocado antes  
I – preparar-se como? 
PI2 – pronto em termos se calhar de como é que funciona a educação em Portugal  
I – uhm uhm 
PI2 – porque é diferente de outros países / nunca estudei noutro sítio mas parece que 

sim  
I – há normalmente há diferenças de país para país a nível do sistema educativo / a 

União Europeia ainda não conseguiu uniformizar tudo 
PI2 – pois não e se calhar nunca vai conseguir / se calhar até é bom que não consiga  
I – nem é esse o objectivo  
PI2 – portanto teria que conhecer o nosso sistema educativo / as características dos 

portugueses as características dos alunos / que há diferença entre escola 
pública e escola privada / que nós temos ainda muita gente que tem dificuldade 
em se sustentar porque nos outros países dão os livros dão tudo / se calhar aqui 
/ parece que é mas não é  

I – pois 
PI2 – se calhar é mais nesse aspecto a nível social / sim tinha que conhecer o nível 

social e económico e isso / tinha que conhecer de certeza porque se eu tivesse 
que ir trabalhar para lá também era diferente / não é? / se tivesse que ir para 
uma escola eu ia-me preocupar em saber se era uma escola de uma cidade A B 
ou C se era do bairro A B ou C  

I – conhecer o contexto sócio-económico da escola tentar perceber 
PI2 – uma das formações que eu fiz em Estrasburgo ou Bordéus / foi exactamente 

ensinar línguas estrangeiras a alunos socialmente desfavorecidos / muito 
interessante / e nós visitamos cada escola e eu achei que era interessante 
porque os nossos de Leste chegam cá e pumba vão para uma turma normal  

I – nem têm uma espécie de apoio   
PI2 – os nossos? os que chegam cá? nada / os de lá / têm primeiro ahm têm primeiro / 

como é que era? / agora já não me recordo estava no CAE quando fiz essa na 
altura já lá vão uns aninhos / mas eles não eram atirados assim para as turmas 
eles eram agrupados 

I – contextualizados talvez 
PI2 – eram agrupados por afinidade por país já não me lembro / ensinava-se-lhes o 

francês ahm e depois então é que iam sendo distribuídos pelas turmas de forma 
a que a integração fosse mais lenta e não fosse tão chocante / acho que era 
mais ou menos isto / e eram mais apoiados / as bibliotecas eram diferentes ahm 
não tinham funcionários tinham sim vigilantes que eram estudantes universitários 
que nas horas vagas iam lá fazer de vigilantes 

I – uhm uhm 
PI2 – mas eram jovens / se calhar tinham alguma formação antes na altura não 

cheguei a perceber / ahm a limpeza era feita por empresas / portanto tinham um 
acompanhamento diferente / noto que se calhar agora já há aquela preocupação 
da aula de português de língua não materna / que está a começar agora  

I – pois 
PI2 – mas eu já fui lá já fui a Bordéus / a minha filha tem seis anos / portanto há alguns 

oito  
I – pois pois 
PI2 – até porque eles têm uma história de imigração muito mais longa do que a nossa 
I – exacto e pronto 
PI2 – portanto prepararam-se para isto tudo já há décadas não é? desde os nossos 

emigrantes / nós estamos agora foi agora que começamos a pensar nisso mas 
também eles agora já estão todos a ir embora mas enfim 

I – foi um bocadinho tarde demais 
PI2 – pois / temos é que nos preparar para outra eventual vaga de  
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I – é verdade é verdade é verdade mas 
PI2 – e recebemos uns imigrantes com características completamente diferentes do 

que eles recebem lá / nós recebemos pessoas formadas não é? / os nossos 
foram para lá analfabetos coitadinhos não sei quê pobrezinhos / eles vêm para 
cá com formações muitas vezes superiores às nossas  

I – exacto 
PI2 – com posturas diferentes / e com formas de pensar diferentes / pessoas muito 

adultas / tenho miúdos interessantes  
I – e choca-os um bocadinho por vezes 
<INT> PI2 – que choca aquele aluno explicente / que não sabe aproveitar as 

oportunidades que tem  
I – uhm uhm 
PI2 – não é? / isso lembro-me de um Dimitri que eu tinha lá pequenito no oitavo que 

diz que não percebia como é que estes alunos não aproveitavam as 
oportunidades que tinham e eles coitadinhos ali a esmiuçarem-se para 
perceberem o português o francês e a história e a geografia / que lá / pronto  

I – claro  
PI2 – e eu não sei de onde é que isto vem / a conhecer  
I – exacto o conhecer então 
PI2 – para trabalhar trabalhar acho que sim tinha que conhecer o nível social e 

económico e educativo sem dúvida  
I – bastava isso? 
PI2 – não sei Mónica se estás a perguntar é porque se calhar não 
<RISOS> 
I – não sei não sei não sei 
PI2 – assim de repente para já depois o resto deveria ser por acréscimo caramba / não 

é? uma pessoa depois lá no meio  
I – exacto 
PI2 – descobre 
I – realmente acho que conhecer o contexto é de facto essencial 
PI2 – é é muito importante para não chegar lá e cair assim 
I – agora aqui é que eu acho que vamos ter que esmiuçar isto mais 
PI2 – ó valha-me Deus 
I – eu pedia para tu falares sobre as tuas qualidades e defeitos enquanto 

comunicadora intercultural 
PI2 – qualidades e defeitos 
I – defeitos dizes que tens alguma timidez já falaste nisso agora há bocadinho também 

/ mas que não é inibidora também não é uma timidez ao ponto de te ahm 
PI2 – depende se me mandarem sei lá por exemplo lá no CAE ah não sei quê dirige 

uma reunião eu aí fugia a sete pés / já não me sentia muito à vontade porque 
sinto-me eu embora eu tenho este aspecto eu olho para o espelho e não me vejo 
nada com quarenta anos eu acho que tenho o aspecto dos vinte  

I – sentes-te jovem 
 PI2 – e portanto sinto-me uma garota / se calhar essa parte é que ainda não cresceu / 

se calhar vai ser sempre assim / e portanto não me sinto com autoridade cultural 
com maturidade para estar ali a gerir uma reunião de pessoas que para mim são 
pessoas todas melhores do que eu / isto é um complexo de inferioridade 
qualquer que eu devo ter  

I – um complexo de inferioridade e se calhar uma humildade excessiva 
PI2 – se calhar / ou falta de auto-estima é portanto alguma coisa que eu ainda não 

resolvi / mas é natural assumo isso com naturalidade então / quem aos quarenta 
anos ou aos sessenta diz que está plenamente desenvolvido olha coitado é feliz 
olha / mas eu não acredito / portanto / agora depende pronto se for uma reunião 
de pessoas que eu convido para minha casa  

I – claro / entre pares 
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PI2 – pares / mas mesmo assim / sinto-me mal mas pronto luto por agora se for assim 
/ se for uma reunião de pais também estou perfeitamente à vontade porque sei 
qual é o meu papel ali  

I – é o teu contexto é natural 
PI2 – é o meu contexto  
I – uhm uhm 
PI2 – pronto agora como foi no CAE ai vai haver uma reunião de psicólogos vai lá e 

vai gerir a reunião assim ai por amor de Deus eu fugi e depois até acho que 
fiquei doente e depois fique a pensar fiquei doente mesmo constipada e ainda 
hoje penso que deve ter sido psicológico 

<RISOS> 
PI2 – foi a primeira vez que me aconteceu na vida eu nuca disse nada a ninguém 

estou-te a dizer a ti e acho que disse lá em casa acho que foi psicológico  
I – pois 
PI2 – adoeci / fiquei rouca fiquei mal com febre porque 
I – porque estava aterrorizada com a ideia de tomares 
<INT> PI2 – porque não tinha escapatória não tinha desculpa / não é? para não fugir / 

portanto acho que adoeci 
I – mas adoeceste mesmo? 
PI2 – adoeci / mas acho que foi psicológico 
I – acredito que sim 
PI2 – pode não ter sido totalmente mas acho que uma grande parte foi 
I – enquanto comunicadora intercultural então será que a timidez é o seu único 

defeito? ou ahm 
PI2 – oh também acho sei lá também acho que me falta muita bagagem / dependendo 

dos contextos portanto / por que é que me falta a bagagem? / porque não tenho 
tempo se calhar de me dedicar às coisas que eu quero porque tenho de ser mãe 
tenho de ser professora tenho de ser dona de casa / e tenho que ser mais sei lá 
o quê / não é? 

I – uhm uhm 
PI2 – e portanto isso impede-me de aprofundar algumas coisas a nível cultural que se 

calhar me fazem pensar se calhar não sei tanto como ela por isso / vou estar 
calada 

I – o excesso de humildade sempre 
PI2 – não sei / pelos vistos um bocado 
I – pois / enquanto qualidades falaste da abertura / da disponibilidade para aprender 
PI2 – é assim se eu à minha frente tiver uma pessoa também que eu veja que é aberta 

e que não está ali cheia de presunções a armar-se e não sei quê / eu abro-me 
como estou a falar contigo naturalmente / agora se for uma pessoa que esteja ali 
com ar de superior eu penso não sei se é ar se é mesmo / olha digo o essencial 
e pronto 

I – exacto 
PI2 – se calhar até digo tudo ao contrário porque estou tão intimidada que aquilo que 

eu disse não é bem bem aquilo que eu penso mas pronto  
I – exacto 
PI2 – saiu 
I – exacto saiu na hora 
PI2 – saiu e olha / se calhar até dei má imagem pois não era bem aquilo que eu 

pensava até pensava melhor mas olha já está / pronto 
I – uhm uhm 
PI2 – isso tem vindo a diminuir com o tempo 
I – a postura do outro acaba também por influenciar a nossa  
PI2 – há pessoas a quem eu acho que não faz diferença nenhuma / a mim depende / 

depende / quer dizer há certas pessoas / há pessoas com determinadas 
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características que já me intimidaram mais do que o que me intimidam hoje só 
que eu também já estou mais segura em algumas coisas  

I – claro 
PI2 – mas pronto / quando começam a falar que os alunos tem estas características e 

aquelas e aquelas eu já sou capaz de dizer ó desculpa mas não concordo acho 
que são assim também já considero que tenho alguma experiência não é? 

I – claro 
PI2 – não comecei a dar aulas ontem portanto também já aprendi alguma coisinha / 

agora quando se põem se calhar com muitas teorias eu como não tenho lido 
muito sobre isto ou sobre aquilo  

I – ficas um bocado insegura 
PI2 – calo-me / e ouço e ouço e depois penso não concordo mas até posso um dia ir 

ler qualquer coisa e dizer olha afinal a pessoa tinha razão ou então olha 
realmente isto / tenho pensado muitas vezes nisto / penso sempre que sou idiota 
e afinal não escrevi porque tenho medo que a minha ideia seja idiota e afinal 
caramba eu não sou a única esperta no mundo mas por que é que eu vejo e os 
outros não vêem? já me aconteceu isto algumas vezes agora assim 
concretamente não sei dar-te exemplos 

I – pois 
PI2 – às vezes coisas que eu acho óbvias por que é que eu vejo / e até nem me 

considero esperta / e aquelas pessoas que são tão espertas não vêem? olha 
pode ser que eu esteja errada / passado uns tempos é pá afinal tinha razão 
afinal até sou espertita penso eu <RISOS> 

I – e faz também 
<RISOS> 
I – faz bem ao ego  
PI2 – e acho que vai fazendo com que a pessoa ao longo do tempo vá criando um 

bocadinho mais de segurança numa área ou noutra mas pronto  
I – pois 
PI2 – porque afinal afinal ela que eu acho que é tão+ / não viu e eu até vi 
I – exactamente / e essa segurança também acaba por ser muito importante no 

contacto com o outro 
PI2 – isso sem dúvida nenhuma 
I – ter segurança em nós 
PI2 – sem dúvida se tu mostras insegurança o outro papa-te digamos não é? e se 

calhar nem é até uma pessoa tão segura como tu mas como te pareceu+ 
I – exacto 
PI2 – já me aconteceu isso olha afinal eu pensei que era mais insegura do que ela 

afinal / afinal até nem sou sou mais porque com a convivência tu vais vendo / há 
pessoas tão seguras e perante uma coisa qualquer ai é um problema / e eu 
assim mas qual é o problema? 

I – bom agora há bocado também falaste de uma qualidade que tinha a ver com a tua 
capacidade de adaptação  

PI2 – sim  
I – não é? também chegámos a essa conclusão 
PI2 – sim não sei explicar por que é que me adapto / não sei 
I – é / é uma atitude tua é uma característica tua é  
PI2 – às vezes vou para determinados sítios e até nem aprecio muito as pessoas mas 

como quero lá estar por isto por isto ou por aquilo / deixo-me estar 
I – fazes um esforço por te integrar 
PI2 – e depois com o tempo até as coisas vão-se compondo / mas pronto / não me 

lembro de alguma vez ter desistido porque não gosto das pessoas porque não 
gosto disto não gosto do professor porque não sei quê / mesmo quando o meu 
filho diz digo ó gostes ou não gostes tens de ser tu lá tens de ser tu a gostar dele 
e a fazer com que ele goste de ti / por isso  
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I – ah / então aí já temos aí outra ideia / 
PI2 – já temos? qual é? 
I – parece-me a mim que é a capacidade de+ 
PI2 – de? / ajuda-me és uma psicóloga Mónica 
<RISOS> 
I – não não sou psicóloga / mas parece-me que é a capacidade de chamar o outro de 

o cativar  
PI2 – há situações em que temos também de trabalhar essa parte / então com os 

alunos não temos?  
I – então não temos 
PI2 – pronto isso vai-se aprendendo / não é? 
I – e dá para aplicar em diversas situações 
PI2 – e a há certas coisas ó pá não gosto nada dele mas vou ter de trabalhar com ele 

portanto é melhor se calhar / ir captando alguma coisa boa dele / ou dela / e se 
calhar ir mostrando também um bocadinho mais da minha e / sei lá / e às vezes 
dou-me muito bem com pessoas para trabalhar e a nível pessoal já não me dou / 
e vice-versa  

I – sim sim sim 
PI2 – portanto / pronto é a tal coisa / se não for assim a vida é uma chatice eu acho 
I – pois 
PI2 – e nem aproveitamos as coisas não é? 
I – pois é verdade 
PI2 – agora também para andar eu não gosto daquele e estou ali o tempo todo não 

gosto não gosto não gosto isto não me leva a lado nenhum / pronto é isso que 
eu digo ao meu filho não adianta nada estares a dizer que não gostas tens de 
fazer portanto é melhor que comeces a estudar e a fazer para ir aprender a 
gostar porque também se aprende a gostar 

I – exacto 
PI2 – parece às vezes aquele trabalho que não nos apetece nada fazer 
I – é uma questão de disponibilidade e predisposição para estar com o outro  
PI2 – é 
I – mesmo que ele seja muito diferente de nós  
PI2 – claro que isto é muito fácil de dizer agora que somos mais velhos mas de facto 

tem que haver um treino interior 
I – exacto 
PI2 – não me apetece fazer aquele trabalho mas tenho que o fazer / ah vamos lá ver 

começar por se calhar não é assim tão mau e tal e faz-se aos bocadinhos / e 
está feito e afinal não foi assim tão difícil  

I – pois 
PI2 – e quem diz trabalho diz pessoas diz isto diz aquilo / é verdade às vezes não me 

apetece ir a festas não me apetece ir a jantares / e depois até foi agradável 
I – fazes um esforço 
PI2 – às vezes não me apetece conviver com os outros / mas pronto depois lá até foi 

agradável  
I – pois pois pois 
PI2 – e acho que não sou só eu 
I – pois também acho que não 
PI2 – agora gosto de ouvir pessoas interessantes / isto da disponibilidade para 

aprender isto é verdade / sim porque realmente e quando a conversa não me 
interessa não me interessa mesmo e quando interessa interessa mesmo / não 
sou capaz de fingir portanto 

I – uhm uhm 
PI2 – e discutir estas coisas de conhecer a pessoa e não sei quantos isto interessa-me 
I – uhm uhm / mais qualidades não te recordas de mais qualidades? 
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PI2 – sou muito teimosa / quando realmente aquela coisa tem que ser feita / eu 
empenho-me / não é? / o empenho 

I – se calhar é uma das qualidades 
PI2 – se calhar o empenho pode levar a coisa à perfeição e eu isso acho que não sou 

perfeccionista / chateio-me também ir até aos miudinhos aborrece-me / cansa 
I – uhm uhm 
PI2 – mas fazer o melhor possível desde que tenha tempo / porque de facto às vezes 

até quero fazer aquele trabalho melhor mas não tenho tempo tenho isto isto isto 
ou porque estou cansada realmente hoje não dá mais / mas se a cabeça estiver 
um bocadinho liberta e se daqui a duas horas três ou quatro não tenho nada 
estou ali aquelas três ou quatro horas disponível / é assim / empenho-me e vejo 
os pormenorzinhos e mais isto e mais aquilo há pessoas que pensam que eu 
sou perfeccionista e pensam ah não sei como é que ele viu isto / não acho nada 
/ mas depende / depende do tempo acho que realmente a palavra tempo até já 
enjoa ouvir falar mas de facto uma pessoa tem que gerir para se dedicar 

I – pois 
PI2 – depois há fases da vida em que temos tempo para umas coisas / tu agora tens o 

teu tempo e tens que fazer isto / eu neste momento gostaria mais de investir na 
profissão porque também gosto mas tenho que me lembrar que também tenho 
os dois miúdos em casa e que não voltam a ter seis nem voltam a ter treze e que 
aquilo que eu fizer agora se calhar vai influenciar para o resto / acho que me ia 
custar muito pensar não fiz por eles o que podia ter feito naquela idade então 
deixa-me cá esmiuçar  

I – pois 
PI2 – então  
I – tens que te desdobrar  
PI2 – mas como é que é? quem muitos burros toca algum deixa para trás eu vou 

tentar não deixar nenhum mas pronto não sei qual deixo se calhar até é o meu 
equilíbrio / às vezes penso que é um bocado isso / por isso é que eu acho que 
qualquer dia estou xexé dá-me alguma coisa mas pronto 

I – pois é isso o cansaço não é?  
PI2 – eu acho que sim 
I – bom  
PI2 – ai Mónica há mais? 
I – falta só a terceira parte  
PI2 – falta? 
I – está a correr muito bem nós somos despachadinhas / a terceira parte como eu te 

disse tinha a ver com / eu estive a juntar tudo aquilo que vocês disseram e juntei 
com as leituras que fiz a nível teórico do que é que os grandes especialistas 
dizem o que é ser a competência de comunicação intercultural  

PI2 – uhm uhm 
I – e cheguei a uma descrição  
PI2 – sim 
I – que queria discutir agora contigo para / sei lá para me ajudares porque há aqui 

algumas coisas que eu não sei se estarão bem bem bem feitas ahm 
PI2 – está bem 
I – então / quando 
<INT> PI2 – espero é que a minha voz depois ali fique  
I – fica fica não te preocupes / então este foi o modelo que eu construí com base ahm 

vou dizer nós porque é nós / eu e vocês / acabámos por construir ahm e nós 
identificámos três grandes dimensões para a competência de comunicação 
intercultural a dimensão afectiva / que foi aquela que nas vossas vozes foi mais 
valorizada / cinquenta e quatro por cento das unidades de conteúdo referem-se 
a esta dimensão / e o que é que se entende por dimensão afectiva? o elenco de 
atitudes positivas face às línguas à diversidade à comunicação e ao contacto 
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com o outro e comportamentos ligados à esfera das relações pessoais e 
interpessoais / depois que depois se dividem em diversas componentes que já 
vamos ver 

PI2 – estou a perceber 
I – depois também identificámos uma outra dimensão que é a accional 
PI2 – ah a accional 
I – pronto estou a dizer por ordem / accional tem a ver com acção  
PI2 – ah é a amarela 
I – é a amarela / que integra as habilidades e capacidades do sujeito para lidar com 

situações de contacto entre línguas e culturas / também a vários níveis / e depois 
temos a dimensão cognitiva que foi a que vocês menos referiram mas que 
também referiram com catorze por cento que diz respeito aos saberes ahm aos 
conhecimentos que o sujeito coloca em acção aquando de um encontro 
intercultural / e também podem ser de diferentes naturezas 

PI2 – está interessante 
I – no fundo isto é uma competência não é? normalmente diz-se que as competências 

são atitudes 
PI2 – uhm uhm 
I – saberes e ahm capacidades / no fundo está aqui isso 
PI2 – está está 
I – as atitudes na afectiva os saberes na cognitiva e as capacidades na accional 
PI2 – o que é que importa ser esta <aponta para a dimensão cognitiva> muito grande 

se as outras duas não funcionarem? / eu acho que se esta não funciona 
I – a cognitiva? 
PI2 – pois exacto / não disse o nome porque apontei só ahm não te importa teres 

muito saber se realmente não souberes comunicar não souberes estar 
I – exacto / então achas que há aqui alguma que salte à vista? 
PI2 – destas três 
I – que aches que seja mais importante 
PI2 – ahm eu continuo a achar que realmente esta distribuição está perfeita  
I – achas que sim? 
PI2 – claro que esta depois / eu acho que esta portanto a cognitiva / vai aumentando 

também / mas sem destruir as outras / aumentando quer dizer pronto uma 
pessoa vai aprendendo mais / aprendendo mais em termos de cultura e 
aprendendo mais a lidar com os outros 

I – mas se calhar nem é ahm o que me estás aqui a dizer é que / comparando com a 
afectiva e com a accional se calhar a cognitiva acaba por não ter um peso tão 
grande porque o mais importante 

<INT> PI2 – a tal competência comunicativa não é isso? 
I – sim sim 
PI2 – ahm quer dizer uma pessoa também tem que saber aquilo que vai transmitir não 

é?  
I – sim sim 
PI2 – também tem que saber alguma coisinha / posso ser muito simpática e saber 

gerir muito bem mas  
I – até porque falaste de uma coisa muito importante agora há bocado que é o 

conhecer o outro para não o chocar 
PI2 – exactamente 
I – isso entra aqui no cognitivo saber a outra cultura também é importante 
PI2 – pois 
I – conhecer traços gerais da outra cultura saber traços dos seus comportamentos 
PI2 – uhm uhm / ahm estou a pensar // estava a pensar mas agora nem sei 

exteriorizar bem o quê / porque é assim portanto ahm / a cognitiva aqui é mais 
pequenina não é? 

I – foi a menos referida 
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PI2 – a menos referida 
I – não sei se será a menos importante 
PI2 – não te podes esquecer do que está aqui em causa é a competência de 

comunicação / intercultural / tem que ser realmente por esta ordem / tem que ser 
por esta ordem / mas quer dizer depende / se for para o tal professor que vai 
trabalhar para lá / depende do contexto / se for para viajar / se calhar é assim 
<aponta para o Gráfico 1 do Documento Explicativo do Modelo de CCI> / mas se 

eu for trabalhar para lá eu tenho que esta partezinha <aponta para a “Dimensão 
Afectiva”> se não eu posso ser muito simpática mas se eu mostrar lá que sou 
uma ignorante que não os conheço de lado nenhum ninguém me vai respeitar 
ninguém vai querer que eu seja professor de ninguém por amor de Deus  

I – lá está consoante o contexto se calhar uma ou outra dimensão pode ser mais 
importante 

<SIM> PI2 – trabalhadas e mais importantes 
I – consoante o contexto 
PI2 – é é / penso que sim realmente 
I – no fundo elas ahm eu penso que elas / consoante o contexto elas poderão estar a 

níveis diferentes  
PI2 – exactamente é isso consoante o contexto portanto elas poderão estar a níveis 

diferentes 
I – exactamente / pronto cá está estas foram as dimensões que nós identificámos 

agora vamos ver cada uma delas o que é que eu consegui identificar com base 
nas vossas palavras 

PI2 – ah 
I – dentro da dimensão afectiva 
PI2 – ah tu tens isto esmiuçadíssimo 
I – esmiuçadíssimo nem imaginas o trabalho que aqui está 
PI2 – imagino / imagino 
<RISOS> 
I – dentro da dimensão afectiva / ahm vocês valorizaram MUITO a relação com o outro 

/ a relação com a alteridade existem das / dos cinquenta e quatro por cento 
cinquenta e sete unidades de conteúdo foram sobre a relação com a alteridade / 
depois também se referiram à relação com o próprio sujeito com o eu a relação 
com a situação de comunicação e a relação com as línguas 

PI2 – ai que giro 
I – que foi menos 
PI2 – portanto a língua não será nunca a barreira é essa a conclusão 
I – pois talvez 
PI2 – que a língua nunca 
I – acho que de facto a língua é importante 
<INT> PI2 – importante mas se calhar é um pormenor na relação entre o ser humano 

se calhar é um pequeno pormenor não? 
I – pois / se calhar é 
PI2 – se calhar é 
I – e dentro da relação com a alteridade vocês falaram de várias coisas / abertura 

interesse e curiosidade pelo outro / respeito pelas outras culturas que é o que 
vocês mais falam / o desejo de aprender que também estás sempre a falar nisso 
/ a sensibilidade em relação à diferença mas também a sensibilidade em relação 
às semelhanças tentar aprender com as semelhanças / a humildade e a 
solidariedade / não sei se acrescentarias mais alguma coisa 

PI2 – não assim de repente acho que essas estão óptimas de repente não me estou a 
lembrar 

I – uhm uhm 
PI2 – o respeito pelo outro pelas outras culturas por aprender a sensibilidade / eu acho 

que sim 
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I – fizemos um bom trabalho? 
PI2 – muito bom  
<RISOS> 
I – na relação do sujeito consigo próprio / respeito por si próprio e pela sua cultura / 

consciência cultural crítica 
PI2 – sim 
I – a segurança e confiança em si mesmo e o orgulho na sua identidade linguística e 

cultural 
PI2 – também é mais pequenina 
I – é mais pequenina / mas será que é menos importante? 
PI2 – ahm eu quando vou para fora nunca estou muito preocupada em estar a 

defender os portugueses ou a língua portuguesa não tenho preocupação 
nenhuma com isso / se calhar devia de ter mas não tenho / quero lá saber 

I – se calhar porque também nunca tiveste nenhum ahm nenhuma experiência que te 
causasse mal-estar 

PI2 – quer dizer / repara que nunca me perguntam se eu sou portuguesa perguntam-
me se eu sou italiana se sou espanhola ou se sou não sei quê e eu digo não sou 
portuguesa e tal naquele momento até acho piada ser portuguesa ah portuguesa 
/ mas não sinto nenhum orgulho especial 

I – exacto 
PI2 – se calhar é falta quer dizer antigamente as pessoas eram mais educadas para o 

orgulho nacional 
I – sim sim sim 
PI2 – pronto / eu não vejo grande motivo para termos assim tanto orgulho / acho que 

me sinto orgulhosa de ser uma cidadã europeia isso talvez / se calhar prefiro ser 
europeia do que ser africana ou americana / ou asiática ou russa ou lá o que é / 
sim se calhar 

I – tens orgulho na tua identidade 
PI2 – sim 
I – porque aqui também não estamos a falar se calhar ahm na sua identidade 

linguística e cultural pode não ser só a portuguesa e tu já estás a ir um 
bocadinho mais além já te sentes europeia não é? 

PI2 – sim 
I – já és desta geração  
PI2 – também tem a ver com a educação e com a geração não é? pronto 
I – pois exacto 
PI2 – não sou do 25 de Abril tinha cinco anos não vivi isso nunca 
I – já és mais nova 
PI2 – não tenho essas consequências na pele nem nada disso  
I – depois também tem a ver se calhar com essa tua abertura para participar em 

equipas plurilingues e pluriculturais com o contacto com o outro és mais / 
encaixas / identificaste mais com a identidade europeia do que propriamente 
com a portuguesa 

PI2 – é / sim / mas como aqui diz identidade linguística e cultural pensei em nós 
I – pensaste no português 
PI2 – uhm uhm / mas pronto 
I – bem é referido também esse orgulho e aqui quando se refere o orgulho ahm está 

um bocadinho relacionado com / com ahm / com o não achar que só o que é 
estrangeiro é que é bom percebes? 

PI2 – não até porque tenho recebido bons elogios / ahm curiosamente os estrangeiros 
reparavam na forma como eu comia à mesa porque eles são tão desleixados é 
garfo não é? não sei quê e eu comia com garfo e faca e guardanapo eu nunca 
me tinha apercebido porque é uma coisa natural / portanto se calhar há valores 
que nós temos ou também depende da nossa família / que até ficam bem lá fora 

I – pois 
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PI2 – porque eles normalmente são muito mais desleixados na apresentação nos 
modos muito embora sejam simpáticos não sei quê mas pronto / lembro-me 
deste reparo que me fizeram / foi nessa vez ahm na primeira / eu nunca tinha 
reparado 

I – exacto 
PI2 – repararam na forma como eu estava à mesa / fui destacada pela positiva em 

relação aos outros não é? 
I – exacto 
PI2 – pronto nesse aspecto tenho orgulho porque afinal sou de Portugal um país 

pequenino / mas onde as pessoas também sabem estar 
I – uhm uhm / exacto exacto / depois também se falou da relação com a situação da 

comunicação ahm referem a disponibilidade e predisposição para partilhar 
experiências e pontos de vista com o outro a vontade de participar em encontros 
plurilingues e interculturais e os esforço e empenho no sucesso da interacção 

PI2 – sim / essa disponibilidade / para mim é vista como sendo um grupo de pessoas 
que estão todas ali para partilhar não há uma que vá para lá para se armar e 
mostrar que é mais do que a outra  

I – ligada também com a humildade 
PI2 – sim / porque se é um grupo onde está uma para se armar e subjugar os outros 

gozando com os outros dizendo vocês são isto não é? às vezes isso acontece / 
não ahm 

I – achas que já não é uma situação de comunicação intercultural? 
PI2 – não 
I – pelo menos não bem sucedida 
PI2 – não é bem sucedida pelo menos é alguém que está ali para ahm se calhar 

mostra até aquilo que não é bem não é porque às vezes uma pessoa pensa que 
é e depois não é 

I – exacto 
PI2 – isso não é predisposição para partilhar 
I – na relação com as línguas / referem uma visão relacional das línguas  
PI2 – isto visão relacional das línguas é o quê? 
I – é o quê? eu penso que aqui o exemplo que deram na altura terá sido uma coisa 

deste género do ahm ser / conseguir estabelecer pontes entre as diferentes 
línguas eu não consigo aceder ahm não percebo italiano / mas se calhar 
pensando no que sei de português e no que sei de francês 

<SIM> PI2 – sim / do espanhol 
I – e do bocadinho que sei de espanhol se calhar até vejo essa relação entre as 

línguas até me socorro também do latim 
PI2 – pois 
I – e consigo perceber 
PI2 – ah sim / a gente se for para línguas anglo-saxónicas só se for pelo inglês porque 

eu não sei alemão não sei nada disso acho que iria ser difícil mas eu acho que 
pronto as pessoas vão sempre relacionando 

I – exacto / é ahm no fundo é essa visão relacional e a capacidade depois também de 
operacionalizar  

<INT> PI2 – pronto exacto operacionalizar os conhecimentos  
I – e falam também do gosto ou interesse pelas línguas de comunicação as línguas 

que estão em jogo na situação de comunicação 
PI2 – exacto / pois  
I – se calhar é importante nós / falam que será importante nós ahm gostar daquela 

língua ter interesse por aquela língua 
PI2 – eu acho que sim / eu acho que normalmente quem gosta de comunicar quem 

gosta de viajar mostra sempre algum interesse pelas línguas não é? 
I – pelas línguas lá está independentemente que seja o italiano o francês o inglês ou o 

alemão é pelas línguas 
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PI2 – pelas línguas eu estou a dizer pelas línguas mas por exemplo se calhar o árabe 
o chinês não sei quê nunca me suscitaram interesse 

I – são línguas mais distantes também 
PI2 – é / e são tão complicadas 
I – com outro alfabeto ou sistema de escrita 
PI2 – não quer dizer que um dia conheça uma pessoa que venha cá ou ahm ou que 

faça amizade com alguém / e que até tenha algum interesse em ir / mas para já 
ainda não me suscitou grande interesse aqueles desenhos todos são 
complicados 

I - <RISIOS> 
PI2 – e depois acho que tenho tanta coisa a aprender antes que depois  
I – bom relativamente à dimensão cognitiva o que é que nós identificámos? / auto-

conhecimento 
PI2 – então quer dizer auto-conhecimento 
I – hetero-conhecimento conhecimento sobre o processo de interacção / conhecimento 

sobre conceitos / e aqui quando falo de conhecimento sobre conceitos  
PI2 – de que é que está a falar? 
I – é de ahm aqui até tem mais a ver com / para ahm um professor com competência 

de comunicação intercultural e que consiga ahm desenvolver essa competência 
nos alunos 

PI2 – uhm uhm 
I – ahm algumas de vocês referiram que deve ter consciência do que é que significa 

essa competência / e principalmente do valor político-educativo desse conceito 
PI2 – hum 
I – porque muitos de vocês dizem que o conceito ahm é crucial desenvolver esse 

conceito é ahm desenvolver essa competência é crucial para criar um clima de 
paz de tolerância de tornar os nossos alunos cidadãos mais abertos mais 
respeitadores do outro vêem muito o valor político-educativo da competência de 
comunicação intercultural 

PI2 – sim  
I – e quatro de vocês falaram nisso do conhecimento sobre os conceitos daí estar aqui 
PI2 – sim  
I – e também conhecimentos sobre o mundo porquê? porque houve alguém também 

que falou que se fosse para um país estrangeiro precisava de ter conhecimentos 
sobre aquele sítio específico sei lá ahm aqui até foi especificamente do espaço 
geográfico saber como me orientar / ahm ter um mapa saber em que zona estou 
/ próximo de quê como faço para ir aqui para ir acolá 

PI2 – portanto saber ahm desenrascar-se? digamos 
I – sim 
PI2 – é que eu não estou a perceber por que é que isto está tudo azul <aponta para os 

gráficos 11 e 12 do Documento Explicativo do Modelo de CCI>  

I – está tudo azul porque 
<INT> PI2 – portanto isto é isto? 
I – exacto / está tudo azul por um motivo simples porque só houve ahm um tipo de 

coisas que foi dito acerca de cada um deles 
PI2 – ah pronto está bem 
I – percebes? enquanto aqui havia 
<INT> PI2 – mais do que um acolá está sozinho / pois portanto eu acho que isso 

chama-se competência de quê? / quando uma pessoa vai para algum lado e 
sabe ler um mapa e não sei quê isso são competências que vão desenvolvendo 

I – literacia? 
PI2 – sim pois é isso não é?  
I – pois no fundo acaba por ser / eu hoje de manhã quando estava a falar com ahm 

com a CF3 sobre isto / ela até referiu que se calhar este conhecimento sobre o 
mundo deveria estar dentro do hetero-conhecimento  
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PI2 – conhecimento sobre o mundo dentro do hetero-conhecimento? / não sei 
I – não sei / porque conhecimento sobre o mundo acaba por ser um pouco mais+ 
PI2 – é há pessoas que trazem uma grande cultura geral / ahm mas que pelo 

temperamento não vão a lado nenhum portanto nunca põem em prática se 
calhar  

I – são coisas diferentes não é? 
PI2 – é 
I – uma coisa é cultura geral a literacia outra coisa é o conhecimento sobre o outro  
PI2 – eu acho que sim 
I – o outro culturalmente / pois se calhar não convém embora eu também isto não é / 

foi só uma pessoa que disse não é significativo  
PI2 – aquela pessoa se calhar está mais desperta para isso  
I – não é significativo neste contexto mas acaba por ser importante porque alguém 

achou que seria importante 
PI2 – sabes que isso acaba também por ser muito geral ah conhecimento sobre o 

mundo e o que é que se entende por conhecimento sobre o mundo não é? 
I – pois 
PI2 – sei lá / é muitas coisas mas / há tantas que eu não sei / há tanta coisa que eu 

acho que está sempre a acontecer  
I – se calhar então aqui sugerias que eu especificasse uma vez que só apareceu uma 

pessoa a falar sobre isto e que se referiu ao espaço geográfico / que eu / 
mudasse o nome disto? / em vez de conhecimento sobre o mundo  

PI2 – conhecimento sobre o quê? não sei 
I – só fala do espaço geográfico só fala ahm dos mapas 
PI2 – então se calhar é mais se calhar ahm a tal literacia ou qualquer coisa assim 

conhecimentos práticos não sei que nome se irá dar 
I – conhecimentos práticos gostei  
PI2 – não sei / sim porque há pessoas que sabem muito bem ler o mapa mas que 

depois de repente não sei acho que não quem sabe ler o mapa sabe sempre 
<RISOS> 
I – mas também é uma coisa que se desenvolve não é? 
PI2 – pois também se aprende / exactamente 
I – pronto / vamos então só ver com mais atenção estes três que são os que têm mais 

coisas  
PI2 – hetero-conhecimento o conhecimento do outro 
I – sim 
PI2 – ó pá isto realmente / primeiro tenho que falar para este <aponta para o gráfico 8, 

referente ao Auto-Conhecimento>  

I – pois o auto-conhecimento não é? / e dentro do auto-conhecimento vocês ahm  
PI2 – auto-descoberta auto-instrução 
I – na auto-instrução não houve ninguém 
PI2 – o que é isso auto-instrução? 
I – a auto-instrução aqui deve-se entender como / isto foi o que eu tirei da literatura  
PI2 – ah 
I – e depois houve algumas coisas vocês referiram 
PI2 – sim sim 
I – a auto-instrução por acaso ninguém referiu / porque há aqui coisas que vêm só da 

literatura mas também há outras tipo este e tipo este que vêm daquilo que vocês 
dizem 

PI2 – sim sim 
I – e outras que acabavam por ir ao encontro umas das outras / a auto-instrução tem a 

ver com a capacidade de cada pessoa de 
<INT> PI2 – aprender sozinha não é? qualquer coisa 
I – de olhar para si próprio e ver o que é que lhe falta aprender  
PI2 – pois 
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I – quais são as suas necessidades  
PI2 – quando se fala de auto-didacta não é? 
I – exactamente / exactamente 
PI2 – foi o que eu pensei logo / agora realmente a capacidade de auto auto-didactismo 

não sei se se diz eu acho que sim / não são muitas as pessoas que a têm  
I – e será que é importante para / para uma competência de comunicação 

intercultural? 
PI2 – se calhar é / uma percentagem eu acho que sim / não é? / todos os nossos 

imigrantes foram para lá / e acabaram até em termos de em em em situação de 
auto-didactismo aprenderam a língua no contexto  

I – mas tiveram a capacidade de 
<INT> PI2 – e não foram para as escolas aprender nada como os nossos agora que 

vêm para a escola de línguas aprender português na altura eles lá tinham tempo 
trabalhavam de manhã à noite e aprenderam francês / sozinhos porque tinham 
necessidade de contactar com o patrão contactar com ir aos correios ou ao 
banco pôr o dinheiro 

I – e quem fala da língua fala de outras coisas não é? 
PI2 – pois 
I – mesmo a nível de ahm tentar perceber quais é que são as lacunas / o que nos falta 
PI2 – exacto 
I – ahm colmatar para 
PI2 – só que se calhar nem tiveram consciência de que foram auto-didactas nisso  
I – pois provavelmente não 
PI2 – não é? 
I – se calhar se calhar esta está aqui com um zero porque para nós professores isto é 

tão / lógico 
PI2 – pois 
I – ahm esta busca do aprender e do  
PI2 – saber mais 
I – e fala-se muito no gostar do aprender e de saber mais 
PI2 – é 
I – que acaba por estar implícito nas nossas palavras 
PI2 – é 
I – esta capacidade que é o ahm esta capacidade de desenvolver o conhecimento 

através da auto-instrução  
PI2 – eu penso que sim 
I – uhm uhm / ok  
PI2 – deveria estar era maior / então aí no auto-conhecimento / uma pessoa que se 

auto-conhece tem automaticamente capacidade para saber quais são as 
necessidades que tem de formação não é?  

I – exacto 
PI2 – ora o auto-conceito  
I – o auto-conceito é 
<INT> PI2 – a ideia que se faz de si próprio / que às vezes não corresponde bem à 

ideia que os outros fazem  
I – exacto 
PI2 – não é?  
I – mas que também é importante ahm  
PI2 – ai é importantíssima então não é? / eu acho piada é porque às vezes não 

corresponde àquilo que eles pensam de nós / eu penso que sou assim / por 
exemplo eu não acho nada que seja perfeccionista e há pessoas que acham que 
eu sou perfeccionista não percebo como 

I – exacto 
PI2 – não é? 
I – e a auto-descoberta é a capacidade também de ahm 
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PI2 – eu acho que é a mesma coisa 
I – ainda agora há bocado acabaste de dizer é pá que giro nunca tinha pensado 
<SIM> PI2 – pois exacto  
I – nesta minha capacidade 
PI2 – pois 
I – não é? é uma coisa que também 
<INT> PI2 – é que a vida é tão atafegada de coisas que não temos tempo para parar e 

reflectir / eu não sabia nada que tinha assim coisas tão interessantes <RISOS> 
ou não 

I – pois / exacto / mas apesar de tudo esta dimensão não é assim tão valorizada como 
as outras a do auto-conhecimento 

PI2 – é na competência não me posso esquecer é na competência de comunicação 
intercultural o auto-conhecimento eu acho que é importante // é importante então 
não é? / ali está como? o auto-conhecimento é a azul 

I – é este 
PI2 – pois não realmente / estranho <RISOS> 
I – estranho não é? 
PI2 – é / é porque se calhar as pessoas nas suas relações não são tão verdadeiras 

quanto isso será? 
I – ou então se calhar pode ser isso ou então pode ser / o facto de se preocuparem 

mais em conhecer o outro porque já se têm a si próprios como um dado 
adquirido / não sei 

PI2 – mas nós quando queremos conhecer o outro também queremos deixar uma 
imagem de nós no outro / não é? 

I – pois  
PI2 – por isso é que às vezes somos muito uns não se importam nada de ser 

antipáticos sei lá até o que é que ele pensa de mim ou se até o facto de ser 
demasiado simpático até aborrece ahm / portanto nós queremos sempre deixar 
uma imagem no outro e é porque se calhar temos essa noção / se calhar para 
andarmos mesmo eu penso ahm às vezes dizemos tantas vezes ai pá cada 
pessoa agora está sempre a olhar para o seu umbigo se calhar não olha da 
melhor maneira às tantas 

I – pois se calhar não 
PI2 – olha para si se calhar num aspecto muito superficial não pensa+ 
I – no eu 
PI2 – no eu / no eu lá dentro  
I – uhm uhm 
PI2 – cabeça cérebro coração sei lá mais o quê 
I – exacto 
PI2 – porque eu acho que é importante na relação com o outro uma pessoa ter noção / 

do que é que está a mostrar / de quem é  
I – de quem é / quais as suas capacidades 
PI2 – agora eu estar aqui a armar-me e não sei quê quando / pronto mostrar-me 
I – no fundo eu acho que isto é muito importante para nós sermos ahm genuínos 
PI2 – genuínos 
I – na comunicação 
PI2 – eu acho que agora se cair naquele extremo de que para sermos comunicativos 

temos que ser muito simpáticos temos de fazer muitos elogios ao outro / eu já 
senti às vezes uma pessoa elogia demasiado o outro e às vezes os elogios são 
completamente falsos / eu acho que agora é um bocadinho isso 

I – pois 
PI2 – mesmo em termos de alunos ai tenho que estar sempre ahm mostrar ó pá às 

vezes nem é bem assim mas nós dizemos que sim que é bonito que até é assim 
que é para ele / também às vezes 

<INT> I – fazer bem ao ego 
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PI2 – mas acho que também às vezes é assim ele está-me a dizer que eu sou assim 
eu também não sou parva eu sei que não sou 

I – pois 
PI2 – portanto eu não vou acreditar no que aquela pessoa me está a dizer 
I – ou seja isso vai logo criar um 
PI2 – uma distância 
I – uma distância exacto  
PI2 – não é? 
I – não ser genuíno na comunicação vai criar logo distância  
PI2 – também posso partir do princípio que o outro é idiota de todo não é? 
I – exacto 
PI2 – ahm completamente idiota então não lhe vou estar a dizer coisas que eu sei que 

ele não tem e que ele próprio sabe que não tem porque então amanhã ele vai 
achar que eu estou só aqui a / eu acho que agora se vê muito nessa situação 

I – pois pois se calhar 
PI2 – não sei se isto é pertinente o que eu estou a dizer ou não / para aqui 
I – o hetero-conhecimento ahm 
PI2 – conhecer o outro 
I – conhecer o outro ahm vocês valorizam essencialmente o conhecimento dos 

contextos culturais do outro e das suas representações e padrões de 
comportamento / ou seja saber como é que é a outra cultura como é que eles se 
comportam eu penso que tem mesmo a ver com aquilo de que falavas há 
bocado de evitar chocá-los 

PI2 – chocar  
I – exacto 
PI2 – há pessoas que gostam de chocar por natureza não é? eu não ahm pronto acho 

que não se deve entrar / de chancas não pronto 
I – e também falam / algumas de vocês / das representações sobre os outros povos e 

culturas que também é importante 
PI2 – pois 
I – nós termos essas representações que muitas vezes não correspondem à realidade 

não é? / mas que sei lá nós acharmos / fazermos uma ideia sei lá que todos os 
ingleses são pontuais  

PI2 – e se calhar não é bem assim 
I – e se calhar não é bem assim 
PI2 – ou *snobs* não que todos os ingleses são *snobs* se calhar não é bem assim / 

mas os ingleses também sabem que se calhar são caracterizados como tal  
I – exacto 
PI2 – portanto também têm ahm normalmente também se defendem logo  
I – exacto exacto 
PI2 – acho eu  
I – eu penso que isto das representações quando vocês se referiram ahm / é mais 

como uma espécie de grelha  
PI2 – representações sobre os outros povos e culturas / sim para sabemos de 

antemão o que é que aquela pessoa pensa que eu sei dela 
I – uhm uhm 
PI2 – e depois essa pessoa vai reagir / não precisamos de chegar lá e dizer ah eu sei 

que vocês são assim ou são assado / mas se ele actuar de uma forma natural 
em que os deixe como pessoas normais / eles vão logo pensar olha esta não 
tem aquela representação / toda a gente pensa que nós somos assim ou assado 
sei lá não sei se disse alguma coisa de jeito  

I – sim sim sim 
PI2 – mas portanto convém conhecer as representações  
I – mas saber que são isso mesmo / representações 
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PI2 – mas saber que são representações exactamente / mas saber que são 
representações e que as pessoas / sei lá que os alemães são todos racistas ou 
não sei quê na onda do nazismo / temos que saber que não é assim e que 
escusamos de estar a um alemão nazi e não sei quantos porque fizeste isto 
porque isto são coisas que se passaram e a pessoa não tem nada a ver com 
isso / são representações que ficaram da História mas é simplesmente isso é da 
História 

I – e se calhar por termos essas representações por exemplo de que o alemão é nazi / 
quer dizer se é o que se diz 

PI2 – às vezes / pois exacto 
I – quando nós vamos ter um encontro com um alemão já sabemos que temos que ter 

muito cuidado com determinados comentários porque ele pode interpretar que 
temos essa representação e isso fazer com que  

<SIM> PI2 – cuidado / pois / exactamente / exactamente 
I – surja um conflito 
PI2 – exactamente é isso 
I – por isso acho que aqui quando vocês referiram as representações deu-me muito a 

entender que era / as representações enquanto grelha para nós sabermos como 
nos comportar com os outros mas que importa e muitas de vocês referem isso 
ahm ter consciência de que são representações generalizações e que não 
passam disso  

PI2 – pois 
I – pronto que não / que valem o que valem 
PI2 – umas pessoas poderão ter algumas características que correspondem a essas 

representações mas isso é por todo o lado 
I – exacto 
PI2 – não é só naquele país não é? 
I – exactamente exactamente 
PI2 – ok 
I – pronto e quanto à dimensão cognitiva foi isso que vocês disseram 
PI2 – está quase a acabar 
I – a dimensão accional / ao nível das capacidades em acção / vocês falam 

essencialmente das aptidões linguístico-comunicativas ahm com trinta e nove é 
o que vocês mais mais referem o que é que são as aptidões linguístico-
comunicativas?  

PI2 – conhecimentos linguísticos capacidade de  
I – exactamente  
PI2 – não é? / pronto 
I – é o que vocês dizem aqui a capacidade de escuta  
PI2 – escuta 
I – que vocês referem 
PI2 – pois 
I – a capacidade a percepção por acaso ninguém referiu 
PI2 – ah pois não / capacidade de percepção isso é o quê? ahm 
I – pois eu não sei até que ponto a capacidade de percepção e a capacidade de 

escuta não poderá ser entendido como a mesma coisa 
PI2 – pois 
I – porque a percepção é a capacidade de se aperceber das coisas / tudo bem que / 

não é / é mais do que escutar não é? é aperceber-se até às vezes conseguir 
aperceber-se de determinada coisa que não é dita mas / um olhar um gesto 

PI2 – uhm uhm 
I – e conseguir aperceber-se disso 
PI2 – ah pois 
I – ninguém referiu / mas não sei até que ponto será de descurar / e a capacidade de 

se fazer compreender e compreender o outro  
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PI2 – eu acho isso realmente 
I – e a capacidade de se expressar numa língua comum 
<SIM> PI2 – numa língua comum 
I – algumas de vocês falaram nisto 
PI2 – ahm para aptidão linguística hm  
I – concordas? 
PI2 – se calhar dependendo também dos contextos / se for uma amizade uma pessoa 

conhece e fala entende-se tal tal / agora se for num contexto profissional / se 
calhar se não houver uma base comum / haverá entendimentos diferentes da 
mesma coisa 

I – pois 
PI2 – aí poderá haver não é? 
I – uhm uhm 
PI2 – eu estou a defender acerrimamente uma ideia aquela pessoa percebe outra 

coisa sei lá  
I – exacto 
PI2 – mas depende também do contexto / há situações em que será necessário / 

portanto agora há bocado estavas a falar nisto e eu estava a pensar isto da 
União Europeia que se fala se há necessidade de haver uma língua comum ou 
não / se calhar nestes assuntos de políticas economia de ahm acção social / 
estou eu agora também a pensar ao mesmo tempo se calhar haverá 
necessidade de haver uma linguagem comum para que uns países não façam 
de uma maneira e outros façam de outra / se calhar ainda há bocado estava a 
pensar não realmente não é precisa uma língua comum / mas se calhar em 
alguns assuntos é capaz de ser 

I – pois depende dos contextos 
PI2 – depende dos contextos 
I – não é? e dos objectivos  
PI2 – e dos objectivos  
I – do encontro intercultural 
PI2 – quando está em jogo ahm o bem-estar se calhar de uma população ao nível de 

impostos de médicos ou não sei quê se calhar convém  
I – que as pessoas se entendam de facto aquilo que estão a falar 
PI2 – que se entendam de facto e que saibam exactamente que é para não 
I – agora se fosse um encontro intercultural do dia-a-dia numa situação de viagem ou 

numa situação de um encontro por exemplo em Portugal  
PI2 – aí não me parece que seja  
I – crucial 
PI2 – crucial 
I – exacto 
PI2 – acho que não 
I – até porque ali atrás na ahm falou-se na / na dimensão cognitiva / falou-se dos 

repertórios linguístico-comunicativos e interculturais do sujeito / se calhar aí nós 
podemos fazer / fazer recurso ou recorrer a / fazer uso dos nossos 
conhecimentos que temos em várias línguas 

PI2 – exactamente pois 
I – e linguagens mesmo não verbais e gestos 
PI2 – exactamente 
I – e tentar chegar a um entendimento por aí 
PI2 – mas esta competência também agora estou a pensar em voz alta esta 

competência portanto trabalha-se / através / com base noutras competências 
não é? 

I – sim 
PI2 – noutras que temos 
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I – sim sim / eu acho que está tudo articulado no fundo / acaba por estar tudo 
articulado / depois também se falava nas aptidões cognitivas / vamos para esta 
que é a mais pequenina porque só ahm todas as pessoas que referiram falavam 
na capacidade de descoberta de saber / de descobrir coisas novas e de estar 
sempre a actualizar a sua competência de comunicação intercultural ou seja 
cada nova experiência ser aproveitada para enriquecer o tal repertório de que 
falávamos há bocadinho 

PI2 – sem dúvida nenhuma 
I – o que tu falaste também de aproveitar todas as oportunidades para aprender 
PI2 – sim / e mesmo por exemplo nós de francês ahm eu que tenho ido tenho-me 

actualizado em termos de vocabulário / no ano passado uma colega a Ana Vidal 
não sabia o que era os ahm ai agora esqueci-me / tinha a ver com o quê? / 
agora ahm tinha alguma coisa a ver com  linguagem de computadores  

I – sim 
PI2 – ai é o *courriel* *courriel*  
<SIM> I – ah o correio electrónico 
PI2 – correio electrónico 
I – uhm uhm 
PI2 – ela nunca tinha ouvido aquela não é?  
I – uhm uhm 
PI2 – eu como já tinha ido lá mais vezes e também domino alguma coisa / portanto 

quem não vai dominando vai perdendo este 
I – este contacto 
PI2 – este tipo de contactos perde o contacto em vários âmbitos  
I – sim porque a língua está sempre em evolução e convém que nós estejamos a par 
PI2 – ela sabia lá o que era *courriel* e ela tinha que corrigir exames de décimo 

segundo e não sabia o que era aquilo  
I – pois 
PI2 – telefonou para lá e acho que lhe deram assim uma roda 
<RISOS> 
I – pois é muito chato / e aptidões pessoais vocês falam por exemplo de capacidades 

como a descentração o deixar de ver o mundo só no seu umbigo  
PI2 – exactamente  
I – a empatia a tal capacidade de se pôr no ponto de vista do outro 
PI2 – sim 
I – a flexibilidade comportamental e a adaptabilidade que tu falaste 
PI2 – claro / pois  
I – a tolerância relativamente à ambiguidade e o pluralismo cultural / curiosamente 

ninguém referiu  
PI2 – não é esta? / ai não 
I – está aqui com os zeros estás a ver? 
PI2 – ai são esses zeros aí  
I – a tolerância relativamente à ambiguidade é por exemplo  
PI2 – ah sei 
I – tu dizes que não tens medo de ir para o estrangeiro mas há pessoas que têm medo 

porque não falam a língua porque têm medo do desconhecido 
PI2 – sim 
I – se calhar para um comunicador intercultural importa não ter medo e ir ao desafio 
PI2 – ah quando disseste tolerância à ambiguidade é aquelas pessoas que nunca 

tomam uma posição mas eu acabo por aceitar aquela pessoa assim como é 
pensava que era isso / porque há pessoas que nunca se definem 

I – sim exacto também é verdade 
PI2 – não é? 
I – mas aqui  
PI2 – não é nada disso 



Anexo 5.9 - Transcrição da entrevista efetuada a PI2 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas -     Mónica Bastos 

 

I – aqui neste contexto não é bem isso / é mesmo o que se diz na literatura mas é um 
bocado complicado às vezes perceber ahm é mesmo essa capacidade de 
enfrentar os desafios sem ter medo das ambiguidades que vamos encontrar  

PI2 – ah / pronto 
I – e das dificuldades que vamos encontrar 
PI2 – eu até gosto de viajar mas / há aquelas pessoas que não viajam porque têm 

medo de avião também é dessas coisas? 
I – por exemplo  
PI2 – sou muito comunicativa mas não viajo por isso não vou lá / é isso? 
I – exacto exacto 
PI2 – a ambiguidade são várias coisas  
I – são no fundo as ahm os obstáculos / se calhar é mais isso mesmo os obstáculos // 

e o pluralismo cultural é a capacidade de se colocar ahm de perceber a cultura 
do outro 

PI2 – ah é tão giro ir a um sítio onde há tantas culturas eu acho  
I – a capacidade de manter a sua identidade mas também negociá-la 
PI2 – claro / não me vou anular mas também não me vou impor  
I – uhm uhm 
PI2 – portanto 
I – encontrar o tal 
PI2 – o meio-termo não é? 
I – o meio-termo // a autonomia  
PI2 – sim 
I – e também houve alguém que referiu o bom-humor 
PI2 – acho que sim uma pessoa carrancuda também não é? / não cativa / pois às 

vezes uma pessoa conhece pessoas que são sérias e que são assim mesmo / 
por isso o bom-humor eu acho que sim que é preciso 

I – acaba por ser sempre um desinibidor 
PI2 – é / funciona como desinibidor da comunicação eu acho que sim então não é?  
I – uhm uhm // e pronto olha foi este o modelo que eu consegui construir com base 

naquilo que vocês disseram  
PI2 – ai eu achei giríssimo eu não sei é se <RISOS> olha gostei de falar contigo este 

bocadinho foi giro  
I – e tinha só umas perguntinhas para te fazer 
PI2 – ai marota diz lá 
I – mas que no fundo eu acho que já foste respondendo à medida que o fomos 

comentando / a primeira era se esta descrição está de acordo com a tua própria 
concepção da competência de comunicação intercultural? 

PI2 – eu acho que sim vai muito ao encontro de isto tudo eu não era capaz era de a 
explicar assim mas por aquilo que eu fui dizendo eu acho que está óptimo 

I – sim sim se há alguma dimensão ou descritor deste modelo que te cause 
estranheza? que aches que não deveria estar aí 

PI2 – eu não disse nada acho que não  
I – exacto / mas no entanto acho que ahm houve aqui uma que acho que falaste logo 

no início existe alguma dimensão ou descritor que para ti são mais relevantes 
em relação aos outros? 

PI2 – eu penso que falei na dimensão afectiva não é? 
I - sim exacto 
PI2 – eu penso que sim  
I – porque ahm a dimensão afectiva é no fundo / se nós não tivermos a tal 

predisposição para não há conhecimentos nem capacidades  
PI2 – a afectividade está em tudo na nossa vida 
I – exacto / é crucial 
PI2 – na forma como nós nos vemos na forma como nós tratamos de nós na forma 

como tratamos o pai a mãe os filhos os alunos os colegas / com âmbitos 
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diferentes mas a dimensão afectiva tem de estar sempre ai eu não consigo 
separá-la mesmo 

I – ok / pronto PI2 então para terminar só queria perguntar o que é que achaste da 
entrevista 

PI2 – olha gostei muito este bocadinho foi muito agradável e muito instrutivo 
I – vês  
PI2 – foi muito melhor do que ter ficado em casa a corrigir oficinas de escrita 
<RISOS> 
PI2 – muito mais interessante muita mais interessante 
I – ainda bem  
PI2 – e quero que faças uma acção depressa para eu ir  
I – está bem 
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TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA 
 
 
 
Entrevistado: PI3 
Local: casa da PI3 
Data / hora: 7 de Novembro, pelas 9h30m 
Duração: 0h54m  

 
 
I – vamos começar então / como eu lhe disse a primeira parte / trouxe isto <remete 

para o documento Parte I – Narrativa> para ajudar se calhar a pensar um 
bocadinho era para / não tem que preencher é apenas aqui diz preencha mas se 
não quiser preencher era apenas para pensar em momentos marcantes para o 
seu desenvolvimento quer enquanto professora de línguas quer enquanto 
comunicadora intercultural e para isso pode-se socorrer ahm sobre a sua 
biografia linguístico-comunicativa e cultural sobre o seu percurso de vida 
enquanto aprendente aluno estudante formando quer na sua experiência ao 
nível enquanto profissional da educação / pode falar de uma coisa ou de outra 
em primeiro lugar a ordem é indiferente conforme lhe convier  

PI3 – ahm pois é assim / talvez começar pelo factor da aprendizagem da língua em si 
ou das línguas em si  

I – uhm uhm 
PI3 – porque depois isso de certo modo vai reflectir-se ou condicionar o passo 

seguinte enquanto comunicadora intercultural / ahm eu estou convencida que / 
ahm a minha ligação às línguas tem que ver muito com o meu percurso 
biográfico / não sei se isto tem alguma relação científica directa ou não / ahm 
mas é o que eu sinto / porque já em outros momentos em que estivemos juntas 
e em que eu escrevi algumas coisas sobre esta questão / ahm lhe fiz lembrar 
porque para mim é importante e acho que foi marcante / ahm não só o meu 
nascimento mas a minha vivência sobretudo em África / portanto a grande parte 
da minha vida vivi em África e África foi ao contrário do que acontecia aqui na 
altura na época não hoje / um mosaico perfeitamente intercultural 
completamente intercultural / sobretudo a então colónia ahm onde vivi e onde 
nasci que era Moçambique que era talvez mais mosaico cultural ahm do que 
Angola / isto porquê? porque Moçambique vivia completamente influenciada pela 
língua pela maneira de ser e de estar da África do Sul / de tal modo / isto é um 
exemplo só anacronicamente pode não parecer mas é verdade / conduzia-se 
pela esquerda / isto é completamente a anacronia / com o modelo que em 
princípio era a referência e que deveria ser o de cá não é? era o único sítio onde 
se conduzia pela esquerda / de tal modo era a influência britânica e sul-africana 
ahm naquela colónia portanto a minha relação com outras línguas / começa logo 
aqui / e eu acho que isso foi importante / evidentemente me marcou 
biograficamente e depois também em termos de escolhas profissionais / portanto 
eu vivi ahm em português e vivi quase em simultâneo em inglês 

I – uhm uhm 
PI3 – eu não posso dizer que isto não me marcou porque tem de marcar é óbvio eu 

acho que é impossível não ter marcado / ahm por outro lado / a própria 
convivência com outros povos e o tal mosaico não passa só por aqui passa 
pelos africanos em si e por toda a diversidade que representa para quem 
conhece viver em África estar com as várias línguas e linguajares africanos e até 
falar / o que eu acho que é profundamente enriquecedor / para além de perceber 
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os factores sociais e culturais de cada um porque eles são um mosaico de tribus 
não é? / ahm acho que isso foi completamente importante na minha formação / 
radicalmente importante / mas também desde muito cedo aprendi a conhecer os 
outros culturalmente como por exemplo os indianos / como por exemplo os 
chineses  

I – já nessa altura em África  
<INT> PI3 – absolutamente / porque tudo vivia interligado  
I – exacto 
PI3 – portanto penso que dá a imagem completa que até que ponto eu acho / que o 

meu percurso de vida foi condicionado por este multiculturalismo que hoje as 
pessoas sentem aqui / que é uma coisa que eu acho curiosíssima / e que para 
mim veio com trinta anos de atraso 

I – uhm uhm 
PI3 – aquilo que para aqui é uma completa novidade para mim era absolutamente 

normal 
I – exacto 
PI3 – acrescento que aqui assim não são chineses ou são chineses também mas não 

são tantas tribus africanas ou não serão sul-africanos são russos ahm de países 
de Leste pronto / será / a única substancial diferença  

I – exacto 
PI3 – portanto repare este mosaico multicultural foi perfeitamente construído dentro de 

mim desde sempre // isto para perceber / que eu estou perfeitamente à vontade 
na comunicação intercultural / ahm não sinto qualquer dificuldade / perceber o 
outro que eu acho que é o mais importante na comunicação intercultural / é 
muito conhecer o outro / o outro enquanto ser metido num contexto cultural / que 
é naturalmente e substancialmente diferente do nosso / pode haver pontos em 
comum / mas com certeza é substancialmente diferente do nosso porque acho 
que isso é meio caminho andado na comunicação / e uma das grandes 
dificuldades que eu continuo a achar e já estou deste lado <aponta para o 
rectângulo “Eu… enquanto professora de línguas” do documento Parte I – 
Narrativa>  

I – é isso vai saltando 
PI3 – ahm eu continuo a achar que uma das grandes dificuldades do professor de 

línguas hoje com a multiculturalidade / é conseguir antes de tudo mais e até de 
haver qualquer transacção linguística perceber o outro / entender que o outro é 
outro vive de outras formas tem outros conceitos culturais tem outros referentes / 
penso que isso ajuda substancialmente a chegar ao outro / e o problema hoje 
dos professores / é esta maior ou menor dificuldade em chegar ao outro porque 
ter em frente de si um menino / que não diz rigorosamente nada na sua língua / 
ou na língua dominante do país em que está / é muito complicado para o 
professor  

I – claro 
PI3 – é muito complicado / portanto esta primeira abordagem é essencial para facilitar 

esta comunicação / porque depois o ensinar a língua em si a língua dominante 
aquela que se quer transmitir aquela que se quer ensinar / passa a ser fácil / 
desde que se consiga essa penetração ahm eu não sei como é que hei-de 
chamar / chegar ao outro 

I – uhm uhm 
PI3 – conseguir abrir caminhos // que são corredores que facilitam a comunicação / e 

aqui é que eu acho que está o grande mal / que eu pessoalmente não sinto  
I – exacto / por causa do seu percurso 
PI3 – mas estou sempre / digo eu  
I – pois 
PI3 – não vejo outra justificação / independentemente daquela história de se dizer que 

o ter maior ou menor sensibilidade na comunicação e sobretudo para as línguas 
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é qualquer coisa de inato / não sei se é / tenho sérias questões sérias dúvidas 
não sei se é / acho que há um percurso anterior que favorece ou que pode 
favorecer fortemente essa facilidade na comunicação não sei se estou a 
conseguir responder ao que queria? mas isto é o que eu sinto 

I – sim sim sim sim 
PI3 – por isso lhe estou a dizer que não tenho problema de ter à minha frente um 

miúdo africano ou outro qualquer como tenho / não tenho problema porque 
primeiro ahm procuro estabelecer com ele nem que seja com gestos seja com o 
que for / eu procuro estabelecer com ele um contacto que não tenha quer ver 
muito propriamente e directamente com o contexto escola // para eu conhecer o 
outro / para lhe poder dizer que admiro / aquele lado e para ele poder estar 
aberto a perceber este lado / é desta / desta partilha / que eu acho que se 
consegue construir algum conhecimento  

I – uhm uhm 
PI3 – não sei se estou é o que eu penso  
I – então esse momento da sua experiência cultural em Moçambique terá tido todas 

estas repercussões não é? 
PI3 – penso que sim 
I – e não se recorda de qualquer outro momento ao longo da sua formação ao longo 

da sua vida além desse que possa ter sido também marcante para si tanto ao 
nível do seu desempenho profissional como ao nível da sua  

<INT> PI3 – ahm bem / há uma coisa que é incontornável acho que na vida de todos 
nós ahm / é que há sempre um ou outro professor que foram professores de 
referência para nós  

I – pois 
PI3 – eu acho que é difícil ninguém não sei é difícil ninguém sentir isto em qualquer 

momento do seu percurso  
I – sim 
PI3 – e portanto houve de facto duas pessoas de línguas que tiveram que me 

marcaram imenso / uma numa fase mais adolescente digamos assim e que 
curiosamente foram sempre professoras de inglês / é uma coisa engraçada / que 
me marcaram muito me marcaram muito ahm eu se calhar nem sei bem se foi / 
se foi pelas questões da língua em si ou pela forma como ensinavam a língua 
em si mas se calhar foi pela forma como estavam no ensino / e que 
curiosamente coincidiu serem professoras de línguas / digo eu ahm que me 
marcaram imenso pela inovação pela mudança pela forma completamente 
diferente como nos faziam aprender / coincidiu serem ambas professoras de 
inglês / e depois foi mais à frente já na fase universitária onde de facto tive 
também uma pessoa que para mim é absolutamente de referência e que foi 
excelente / excelente e que me continuou a fazer perceber que estava bem no 
sítio onde estava / percebe esta sensação? 

I – sim sim 
PI3 – às vezes temos angústias nas escolhas que fazemos não é? 
I – completamente 
PI3 – e às vezes há momentos em que dizemos ai meu Deus / seria mesmo por aqui e 

não por ali? / ahm de facto essas pequenas angústias que podem 
eventualmente ter surgido ahm 

I – dissiparam-se 
PI3 – completamente / completamente 
I – e porquê? por que é que se dissiparam? o que é que essa pessoa 
<INT> - porque conseguiram de facto fazerem-nos perceber que aquilo que fazemos é 

muito bom e é aquilo que gostamos / e isto eu acho que é a sensação mais difícil 
de se conseguir transmitir a alguém é a sensação de que se faz isto / porque 
gostamos porque queremos e porque é muito bom  

I – uhm uhm 
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PI3 – porque nos dá um grande prazer  
I – uhm uhm exacto 
PI3 – e acho que fazer sem prazer // é a pior coisa que há / e é a pior coisa para nós e 

para os outros / também não é só para nós é para os outros porque nós não 
conseguimos fazer passar aos outros as coisas da mesma maneira  

I – uhm uhm 
PI3 – percebe portanto eu acho que aí foi completamente decisivo  
I – ok ahm não sei se quer referir mais algum / momento assim? 
PI3 – ahm estes foram os que mais me marcaram porque é assim tudo o resto foi 

sendo naturalmente construído na minha vida pelo aquilo que eu escolhi / 
portanto o meu percurso é um bocadinho diferente da maioria por isso mesmo 

I – uhm uhm 
PI3 – os outros se calhar foram mais marcados por coisas que lhes foram 

acontecendo pontualmente / esporadicamente ao longo da vida / eu não eu vivi 
sempre dentro deste esquema portanto as duas referências que tenho foram as 
duas referências que suplantaram todas as ligações e experiências positivas que 
eu tinha  

I – uhm uhm 
PI3 – até podia ter corrido o risco de não me ter acontecido absolutamente mais nada  
I – exacto / exacto e estar aqui na mesma 
PI3 – percebe? 
I – exacto exacto 
PI3 – e é por isso que eu digo que acho que sou um bocadinho diferente / sinto-me um 

bocadinho diferente aí  
I – ok ahm em relação às acções de formação que frequentou connosco 
PI3 – uhm uhm 
I – não sei se possivelmente poderá aproveitar alguma coisa aqui para esta questão? 
PI3 – é evidente que o que é que aconteceu com as acções que frequentamos? foram 

profundamente enriquecedoras / e é sempre bom quando nós decidimos ir para 
uma acção e de facto nos sentimos enriquecidas no fim 

I – uhm uhm 
PI3 – e isso de facto foi o que aconteceu por que é que aconteceu? aconteceu porque 

conseguimos organizar perspectivar aprofundar arrumar equacionar conceitos 
que alguns deles se calhar estariam em nós mas mais ou menos difusamente / e 
portanto o momento da reflexão ahm da reflexão e da transmissão de uma 
plataforma de conhecimento em si mesma não é? mas independentemente disso 
o momento da reflexão e das várias reflexões / que a Mónica enquanto 
formadora foi proporcionando fez de facto / contribuiu de facto substancialmente 
para que nós pudéssemos / organizar mentalmente / os vários patamares de 
conhecimento e os estruturar e os interligar os equacionar / para as boas 
práticas no fundo / em relação a esta questão  

I – uhm uhm 
PI3 – portanto acho que é completamente positivo foi completamente positivo  
I – e não sei se será diz que foi positivo e que foi importante para 
PI3 – estruturar organizar equacionar 
I – exacto  
PI3 – está a perceber? 
I – uhm uhm ahm / e ao nível das práticas? Isso será que teve algumas implicações ao 

nível das práticas propriamente ditas? 
PI3 – teve completamente pela razão que lhe estou a dizer / porque uma forma é 

desculpe uma maneira é a Mónica / ir para uma aula e fazer coisas quase 
intuitivamente porque de facto as percepciona tem sensibilidade porque teve um 
percurso de vida que lhe permitiu percepcionar isso / mas é um bocado / 
empiricamente  

I – uhm uhm 



Anexo 5.10 - Transcrição da entrevista efetuada a PI3 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas -     Mónica Bastos 

 

PI3 – não é? / outra coisa é ter organizado estruturado coisas que eram empíricas e 
deixaram de ser / passaram a fazer todo o sentido enquanto nós de 
conhecimento / que foram organizados / aprofundados e que nós agora quando 
entramos na acção / quando vamos para a acção / sabemos perfeitamente por 
que é que estamos a fazer aquilo e por que é que vamos a seguir fazer a outra 
coisa / aquilo que nós fazíamos empiricamente e claro agora muito melhor e 
muito mais profundamente até sabemos muito melhor o que é que podemos 
explorar que caminhos podemos seguir / é algo de substancial porque é o tal 
aquilo que eu chamo equacionar estruturar / arrumar / perspectivou-nos 
enquadrou-nos deu-nos ahm instrumentos para podermos de facto agir / e isso é 
fundamental porque como sabe nesta questão cada um estava entregue a si / 
sem nenhuma ajuda 

I – pois / como em tantas outras não é?  
PI3 – pois / mas esta urgente porque cada vez mais a escola é isto não é?  
I – exacto 
PI3 – portanto esta era completamente urgente e toda a gente a sentia / se não 

sentisse esta ano no ano seguinte ia ter de certeza uma turma onde podia 
aparecer esta questão / era quase incontornável e inevitável / e portanto isso foi 
fantástico / fantástico nessa perspectiva / portanto agora sei muito melhor / como 
é que vou preparar as coisas / porque seu exactamente os passos que tenho 
que dar / e o que é que vai acontecer a seguir / portanto deixou de ser uma coisa 
quase empírica ou absolutamente empírica para não dizer quase totalmente 
empírica  

I – sim exacto 
PI3 – e isso é profundamente importante 
I – uhm uhm sente mais segurança? 
PI3 – completamente mais segurança estruturação ahm mesmo as dúvidas que 

possam existir à procura do conhecimento sobre elas é muito mais fácil porque 
temos a cabeça organizada estruturalmente / com os conceitos que foram 
esparzidos arrumados / percebidos 

I – uhm uhm  
PI3 – que nós já sabíamos que existia mas não sabíamos bem se era assim se era 

assado  
I – exacto 
PI3 – isso é completamente importante / exactamente o mesmo que a faculdade lhe 

dá / não é? a faculdade dá-lhe organiza-lhe estrutura-lhe uma série de 
conhecimentos basilares / mas não ensina tudo  

I – exacto 
PI3 – o que a prepara é estruturalmente  
I – não nos dá receitas não é? 
PI3 – prepara-a estruturalmente para depois se organizar mediante as situações  
I – exacto 
PI3 – e acho que isso foi extremamente importante nesse aspecto  
I – ok / pronto e então se não quer acrescentar mais nada a esta parte se calhar 

avançávamos para a segunda  
PI3 – penso que não 
I – ok vamos lá então na segunda parte como eu lhe tinha dito ahm iríamos ver com 

mais pormenor aquilo que escreveu na secção O Meu Perfil Intercultural / do seu 
portfólio / e vamos tentar ver se neste momento acrescentaria mais alguma coisa 
se retiraria outra bom na primeira questão dizia <lê> a minha definição de 
comunicação intercultural / é aquela que permite a interacção linguística e social 
entre diferentes culturas sempre no pressuposto do respeito pelo outro <acaba 
de ler> 

PI3 – está a ver aquela coisa está a ver? 
I – uhm uhm 
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PI3 – está a ver como isto reflecte exactamente o que eu penso?  
I – exactamente 
PI3 – está a ver o outro? está a ver o social? // portanto eu acho que há aqui três 

coisas muito importantes e continuo a manter isto / não é só a parte linguística / 
é o social e é o outro eu quase que até invertia é primeiro o outro e depois / 
encaixa-se a linguística no fim percebe? 

I – uhm uhm 
PI3 – portanto estes dois sectores para mim continuam a ser basilares  
I – exacto 
PI3 – eu sei isto foi completamente empiricamente portanto lembra-se que foi um 

bocado no princípio  
I – foi no início uhm uhm  
PI3 – e vê o empiricamente eu sem saber não é? empiricamente era o que eu pensava 

/ e depois de ter estado a reflectir consigo / quais foram os aspectos? / 
completamente estes  

I – uhm uhm 
PI3 - sei lá pode-me perguntar assim mudava a? / continuo a achar que são estes três 

essenciais / se me perguntar ahm por esta ordem? não sei na altura não sei se 
pensei muito na ordem em que os coloquei  

I – pois 
PI3 – não sei se é importante a alteração da ordem / se calhar se fosse dizia o outro / 

pelas razões que lhe expliquei há bocado / o outro / o linguístico e depois o 
social // fazendo assim o social já como a síntese dos outros dois se me 
perguntassem era a única coisa se calhar que eu alteraria era a ordem  

I – uhm uhm 
PI3 - mas que estes três / pilares e de tudo o que aprendi na sua acção / continuam a 

ser os essenciais na minha opinião continuam  
I – continuam / então nesta questão mantém?  
PI3 – mantenho porque eu acho que tratar o linguístico sem os outros dois+ 
I – é muito / lacunar 
PI3 – lembro-me que a Mónica chamou sempre a atenção para houve uma altura 

houve todo um conjunto de trabalho nessa área em que se chamou sempre a 
atenção para a importância do outro e de recuperar / ir buscar aquilo que o outro 
e a sua cultura / o seu contexto sócio-cultural tem de enriquecedor até na própria 
permuta / até para facilitar ahm a própria aquisição de outros conceitos / lá está / 
foi mesmo a Mónica que até me colocou de novo nesse eixo  

I – a segunda pergunta então era ter competência de comunicação intercultural é? 
<lê> ser capaz de comunicar com outros falantes <pára de ler> e colocou outros 
com letra maiúscula <retoma a leitura> de diferentes culturas conhecendo-as e 
respeitando a sua diversidade <pára de ler>  

PI3 – está a ver que a minha tónica é sempre essa?  
I – exacto e isso é coerência de facto está aqui  
PI3 – porque estou estruturada biograficamente desta maneira / percebe? portanto 

para mim é muito difícil / sair deste registo que me condicionou biograficamente / 
porque fui sempre ensinada e vivi sempre no meio de outras culturas / e isso foi 
uma coisa que de facto os meus pais sempre tiveram a preocupação porque 
eram um exemplo disso / respeitar / perceber primeiro para respeitar o outro / e 
eu não consigo abdicar deste patamar 

I – exacto 
PI3 – pronto se agora a Mónica me dissesse não senhora não senhora / eu não era 

capaz  
I – exacto 
PI3 – não consigo desconstruir / tudo isso / que construi desde que me lembro que sou 

gente / está a ver? está a ver o meu outro ali?  
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I – sempre / exactamente / bom então ao nível do que é ter competência de 
comunicação intercultural para a PI3 / continua a ser isto 

<INT> PI3 – ó Mónica sei lá eu aí preocupei-me porque eu continuo a achar que a 
coisa mais importante continua a ser isso é evidente que ter competência 
pressupõe também o rigor científico exigível para essa finalidade / sem isso para 
mim nem me passa pela cabeça / para mim isso é ponto assente  

I – exacto uhm uhm 
PI3 – não o referi aí  
I – uhm uhm 
PI3 – se havia de referir? acrescentar aí também o próprio saber instituído? claro que 

sim mas para mim / é ponto assente não é? 
I – ou seja também tem a ver não apenas com a forma de estar com o respeito e 

valorização do outro mas também com o saber acerca do outro? 
PI3 – evidente  
I – uhm uhm 
PI3 – evidentemente e o próprio saber linguístico em si que também não me passa 

pela cabeça / para mim é completamente intuitivo tanto que nem sequer o 
questiono / para mim foi o que é que eu realcei? realcei aquilo que eu acho que 
eu considero ser a diferença em relação àquilo que é normal  

I- àquilo é normalmente a comunicação 
PI3 – exactamente  
I – exacto então ou seja para a PI3 / ter competência de comunicação intercultural é 

ter uma competência de comunicação com tudo o que isso implica  
PI3 – para mim é óbvio 
I – uhm uhm e acrescentar esta abertura 
<INT> PI3 – esta coisa é que faz a diferença porque esta comunicação é uma 

comunicação específica / porque não é porque não é comum é comum ahm 
enfim / não tem nada de transcendente / portanto continuo a achar que o que é 
muito importante / é o outro / para chegarmos a ele o tal corredor / de que eu falo 
o tal corredor de acesso linguístico 

I – uhm uhm / o outro ok / depois tinha uma outra secção que era o registo das minhas 
viagens a países estrangeiros / que podemos ligar com a outra que era o registo 
dos meus contactos com pessoas de outras culturas / se calhar podemos 
avançar porque e vamos logo para esta quarta porque tanto numa como noutra 
a PI3 na altura não escreveu nada 

PI3 – não escrevi porque tinha que escrever um mundo de coisas o que é que quer? 
então eu  

I – pois / então se calhar podíamos agora debruçar-nos  
<INT> PI3 – eu até pensei mas está a perceber? achei que era uma coisa imensa  
I – então se calhar podíamos conversar agora um bocadinho sobre ahm vivências com 

o outro / quer em Portugal quer no estrangeiro / que lhe tenham causado 
sensações de bem-estar e porquê / ou outras que lhe possam ter causado 
sensações de mal-estar e porquê  

PI3 – é assim / curiosamente nunca tive sensações de mal-estar / não me pergunte 
porquê se calhar não aconteceu mesmo / ahm a minha vivência com os outros 
se calhar isso é que fez também o que sou hoje e continuo a ser / muito curiosa / 
sou ahm eu não sei se isto tem relação mas eu acho que tem ahm eu sou uma 
pessoa que gosto muito de provar / novas coisas / ahm gosto muito de conhecer 
outras coisas / não sou nada nada estática percebe? ahm desde a culinária até 
tudo o que possa imaginar / há pessoas que são muito avessas / ai isso eu não 
experimento não é?  

I – uhm uhm 
PI3 – eu isso não quero ahm não vou gostar / não / eu quero sempre experimentar / 

porque quero sempre conhecer mais quero sempre conhecer OUTRAS coisas 
porque estive sempre muito / junto de outros / e essas experiências foram 
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sempre muito gratificantes / ahm foi tão gratificante para mim ter convivido com 
um / o meu empregado mais africanizado que possa imaginar / há o / porque 
ainda por cima queria lhe explicar as funções sociais e de cargo do meu pai 
sempre tivemos que lidar com estadistas com governadores com essa gente 
toda / de patamares culturais completamente diferentes  

I – sim sim 
PI3 – não só portugueses / como da Nicarágua e de outros países possíveis e 

imaginários / ahm e é engraçado / embora esses me interessassem porque 
aprendia sempre aspectos engraçados interessantes novos / da maneira de 
estar de ser de pensar dessas pessoas / ahm para mim foi sempre muito 
interessante o contacto com / com as própria tribus em si / eu achava fascinante 
aquelas diferentes aculturações / eu achava fascinante perdia horas às vezes a 
falar com eles porque achava fascinante ahm a maneira como eles viam a vida o 
casamento e como olhavam / o europeu / nós / com os nossos costumes / 
apesar de serem os deles completamente diferentes dos nossos ou seja / o meu 
cozinheiro podia comprar cinco mulheres / que era sinal que era rico / certo? 

I – sim  
PI3 – mas ele não admitia que o meu pai tivesse mais do que uma mulher / e isto é 

curiosíssimo e foi uma coisa que sempre me fascinou / foi dizer assim eu 
percebo-te mas tu também me percebes // eu achava isto uma coisa 
perfeitamente mágica / perfeitamente mágica / e o meu cozinheiro sempre disse 
Deus me livre / Deus me livre se alguma vez o patrão tenha mais que a sua 
mãezinha nem pensar / mas ele tinha cinco Mónica entende? 

I – exacto / ele percebia a diferença nas duas culturas 
PI3 – completamente  
I – e conseguia-se pôr no nosso lugar  
PI3 – e era uma pessoa que não tinha qualquer *background* cultural nem muito 

menos escolástico  
I – sim exacto 
PI3 – que tirou a quarta classe obrigado pela minha mãe porque ele não queria  
<RISOS> 
PI3 – portanto está a ver? / quer mais fascínio do que isto? / quer dizer ahm as minhas 

experiências são sempre assim 
I – essa experiência ahm essa experiência que me está a dizer foi para si fascinou-a e 

é o seu referente ahm e foi algo que resultou sempre na comunicação / se 
tivesse que identificar os motivos pelos quais a comunicação funcionou aí o 
entendimento foi tão bom / ahm assim se calhar agora já o disse  

<INT> PI3 – pelos valores pelos valores com que fomos construídos nós família 
I – uhm uhm 
PI3 – aquela família / porque eu tenho a noção exacta que tal coisa não acontecia com 

outras famílias no mesmo contexto 
I – exacto 
PI3 – portanto acho que de facto foi absolutamente decisivo porque a concepção dos 

meus pais em África foi uma concepção completamente inovadora e por isso o 
meu pai teve de continuar depois do 25 de Abril porque o Presidente quis que 
ele continuasse porque é de facto uma figura de referência / e sempre nos 
ensinou / neste respeito profundo pelo outro porque é preciso conhecer primeiro 
/ para depois podermos perceber o outro  

I – e do lado do seu empregado  
PI3 – sim 
I – o que é que terá motivado 
<INT> PI3 – o respeito profundo por este tipo de valores não tenha ilusões / ele queria 

vir para cá sabe? foi um grande problema  
I – pois 
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PI3 – porque não podíamos vir para cá com ele e cinco mulheres e não sei quantos 
filhos entende? isto aqui não era possível  

I – exacto 
PI3 – mas foi o maior desgosto para nós e para ele  
I – a separação não deve ter sido fácil realmente 
PI3 – ainda hoje / como vê me emociono  
I – pois e mantém o contacto com ele ainda? 
PI3 – sempre / com ele e com os vários que por lá ficaram 
I – exacto 
PI3 – portanto está a ver este fascínio pelo outro e qualquer coisa+ 
I – que já nasceu consigo e cresceu consigo  
PI3 – mas vou-lhe dizer / que ao lado não era assim / o meu empregado dizia mesmo / 

todos querem vir para esta casa não pode ser / não pode ser porque o patrão 
não é uma agência de emprego 

<RISOS> 
I – pois 
PI3 – dizia ele // porque na casa ao lado não era assim // ahm portanto este+ 
I – o que é que falharia na casa ao lado para não haver este? 
<INT> PI3 – valores / porque as pessoas colocavam-se na perspectiva do patrão na 

verdadeira acepção do nome / ahm o outro / era explorado  
I – era visto como submisso 
PI3 – era / tão explorado como gado  
I – como se fossem escravos 
PI3 – igualzinho  
I – não é? ainda viam muito nessa perspectiva da escravatura 
PI3 – igualzinho ahm não digo a escravatura nesse sentido mas a escravatura aquela 

em que os criados tinham que atender a todas as vontades e eu sei 
perfeitamente o que estou a dizer  

I – sim 
PI3 – não tinham horários não tinham nada não tinham coisíssima nenhuma 
I – uhm uhm / pois 
PI3 – e ali não ali havia muita preocupação com o outro porque a minha mãe era 

assim porque o meu pai era assim / havia a preocupação de que eles tinham 
cinco mulheres mas ahm havia eu acredito que nunca mais possa ver isso na 
vida havia um calendário organizado para que cada mulher estivesse com eles lá 
em casa um mês / portanto um mês era a mulher tal com os filhos tais e depois 
tinham uns quartos ao fundo aquilo era uma espécie de hospedaria ao fundo era 
tal e qual / e as pessoas ficavam completamente achavam que era um exagero / 
havia os quartos com as casas-de-banho e depois a cozinha para eles porque 
eles não comiam não gostavam de comer da nossa comida / só a sua própria 
comida que faziam / e para isso eram compradas a carne para eles tudo aquilo 
que eles precisavam / e havia um calendário na cozinha de organização que a 
minha mãe fazia / e eu acho isso uma coisa / o meu cozinheiro tinha cinco 
mulheres e então no mês tal era a mulher tal que estava cá com os filhos tais no 
outro mês era a mulher tal com os filhos tais está a perceber? / porque a força da 
riqueza deles mede-se pelas mulheres que compram / quanto mais dinheiro mais 
mulheres compram e para quê? perguntar-me-á porque são elas que estão no 
mato a tratar das *machandas* / nas *machandas* como é? das hortas das 
coisas deles lá 

I – sim sim sim 
PI3 – elas é que são os braços de trabalho  
I – pois / eles trabalham fora  
PI3 – exactamente  
I – e elas cuidam da propriedade 
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PI3 – exactamente / e à minha mãe fazia imensa confusão eles estarem / separados / 
da família enfim  

I – exacto não estarem nunca presentes  
PI3 – portanto havia aqueles mapas com que eles geriam a minha mãe e eles 

perfeitamente 
I – mas isso acontecia nas outras casas? 
PI3 – não 
I – pois 
PI3 – essa era uma das diferenças 
I – lá está / essa sensibilidade em relação à necessidade do outro e  
<INT> PI3 – e ao respeito pelo outro  
I – exactamente 
PI3 – sobretudo o respeito pelo outro 
I – uhm uhm 
PI3 – não havia de maneira nenhuma / daí que um empregado que entrava ali não 

saía percebe?  
I – uhm uhm 
PI3 – não saía dificilmente não me lembro nunca de nenhum ter saído conhecia-os 

desde pequenina portanto desde que nascemos  
I – pois pois exactamente 
PI3 – não saíam  
I – claro 
PI3 – o meu pai chegava a dizer ao meu cozinheiro tu mandas mais do que eu nesta 

casa é impressionante  
<RISOS> 
PI3 – porque de facto mandava  
I – pois já lá estava há anos  
PI3 – e toda esta relação se consolida sempre nesta base / por isso para mim é muito 

fácil conhecer o outro e respeitar o outro  
I – foi algo que de facto sempre viveu 
PI3 – e faz-me muita confusão quando alguém olha ahm sei lá para um indivíduo 

cigano ou de cor ou qualquer coisa / e nós vemos que a pessoa não está à 
vontade / está assim sabe? 

I – retraída 
PI3 – ahm / e eu não  
I – exacto é essa abertura 
PI3 – não me faz eu a primeira coisa que faço é meter-me com ele  
I – daí se calhar nunca ter vivenciado uma situação de mal-estar  
PI3 – nada / nunca / percebe por que é que eu lhe quero dizer isto? nunca ahm podia 

ter acontecido / independentemente de tudo isto podia ter acontecido mas nunca 
aconteceu  

I – uhm uhm 
PI3 – nunca me aconteceu  
I – e outra situação além dessa com os seus empregados nomeadamente o seu 

cozinheiro em Moçambique  
PI3 – é qualquer uma olhe com os indianos eu achava fascinante por exemplo / os 

indianos normalmente eram os detentores do comércio / na parte comercial / e 
eu achava fascinante achava fascinante a cultura deles a forma como eles 
tinham as casas concebidas as salas para mulheres as salas para os homens os 
tempos de encontro os tempos de reflexão os casamentos eram uma coisa 
engraçadíssima / em termos culturais percebe? / achava interessantíssimo 
achava interessantíssimo os chineses / talvez mais os japoneses mas com 
japoneses não convivo tanto / os chineses eram os homens / os indianos eram 
os homens do comércio e dos cinemas 

I – sim 
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PI3 – e ainda hoje são / os donos dos cinemas em Lisboa são os que vieram de lá / de 
Moçambique que eu conheço-os / engraçado não é? mas é assim / os chineses 
eram os da restauração / e depois o meu encontro com os japoneses é mais a 
um outro nível era a nível dos directores e daquela gente que vinha 

I – sim exacto  
PI3 – que vinha e que ficava lá em casa e que se costumava dizer que era um hotel 

mas era uma casa / e tinham alguma razão / e eu achava diferentes enquanto 
que achava que o chinês era trabalhador ahm / tinha uma cultura muito virada 
para a parte espiritual que eu achava interessante / ahm o japonês / era ainda 
mais sofisticado / levava isto tudo ainda a uma potência maior / o japonês era 
aquele conjunto sei lá de quatro pessoas que ficavam na sua casa e a Mónica 
nem dava por eles  

I – uhm uhm 
PI3 – não sabia se eles estavam se já tinham saído / se tinham entrado / super 

discretos / de uma discrição que para mim me fascinava / achava aquilo uma 
coisa completamente transcendente ahm / e sobretudo a cultura na vertente 
espiritual eu achava achava / super interessante / porque eu sou muito 
espiritualizada  

I – pois exacto 
PI3 – eu não estou a dizer que o africano não é espiritualizado mas é uma outra forma 

de espiritualização  
I – sim sim sim sim 
PI3 – percebe?  
I – tem mesmo a ver com as próprias religiões  
PI3 – exactamente exactamente 
I – uhm uhm 
PI3 – a espiritualização oriental era completamente fascinante porque era sobretudo 

racional / de concentração da razão do pensamento  
I – uhm uhm / muito ahm a tentativa de dominar essa vertente 
PI3 – exactamente  
I – uhm uhm 
PI3 – ou melhor dessa vertente dominar o resto  
I – exacto 
PI3 – isso era completamente fascinante / completamente fascinante enquanto que 

com os africanos era mais / o espiritualismo era mais empirista mais pragmático 
o ir levar às campas comida para os mortos / percebe? isto é profundo / pode 
não parecer mas é profundo 

I – claro 
PI3 – mas é mais materializável  
I – exacto 
PI3 – e é giro ver esses contrastes porque essas coisas são muitas vezes opostas // 

percebe por que é que+? / isto tudo tem que me ter condicionado claro pois tem 
I – claro / e além dessa experiência em Moçambique ahm depois que regressou a 

Portugal terá tido mais algum contacto? 
<INT> PI3 – não porque quando eu cheguei a Portugal isto era um atraso de vida  
I – pois 
PI3 – desculpe dizer isto assim completamente ahm mas eu 
I – a esse nível não é? 
PI3 – era um atraso de vida o país estava parado  
I – regressou em que altura? 
PI3 – no 25 de Abril o meu pai ficou lá continuou e eu vim para a universidade 
I – uhm uhm 
PI3 – era um atraso de vida Mónica  
I – pois 
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PI3 – era um atraso de vida completo / as pessoas não tinham / as pessoas não 
tinham sequer aparelhos de televisão para o contacto com outras culturas / não 
havia 

I – pois 
PI3 – percebe o que eu quero dizer? / não havia 
I – um país tão fechado como nós éramos 
<INT> PI3 – quando veio o 25 de Abril é que começam a ser invadidos por outros / e 

evidentemente nem sequer receberam o maior desafio porque não entendiam 
era demais  

I – exacto 
PI3 – portanto eu nunca posso ter enriquecido 
I – a esse nível depois de ter regressado  
PI3 – nem mais nem menos pelo contrário  
I – mas também não estagnou? 
PI3 – não não estagnei porque eu felizmente / fui sempre mantendo contacto ahm 

sabe que nós quando vimos de lá depois há assim / uns clãs que continuam a 
funcionar sempre sabem sempre tudo de nós mesmo que nós não estejamos 
com eles é uma coisa engraçada / e volta e meia aparecem uns que telefonam 
olha / publiquei um livro vou-to mandar / pessoas às vezes com quem não 
estamos há dez anos e que lidámos intimamente em África 

I – uhm uhm 
PI3 – portanto estas ligações entre os que se entendiam nunca se perderam mas era 

um sub-núcleo dentro desta macroestrutura  
I – pois 
PI3 – porque é assim / as pessoas só começam a lidar com esse problema há 

relativamente / há quê? há quantos anos? há pouco tempo 
I – para aí há uns cinco anos para cá 
PI3 – quando é que eles começam a entrar na escola? 
I – pois / os de Leste para aí há uns cinco oito anos para cá / os de Leste não é? os 

dos PALOP sempre tivemos não é? 
<INT> PI3 – sempre tivemos não 
I – quer dizer mais ou menos 
PI3 – ah pois 
I – desde o 25 de Abril 
PI3 – exactamente depois de um pedaço 
I – sim exacto 
PI3 – depois de um pedaço / porque não foi assim houve o 25 de Abril chegaram e 

entraram logo para a escola 
I – não  
PI3 – isso não é verdade 
I – não não não exacto / por isso é que isto ainda é muito recente não é? 
PI3 – está a ver? 
I – uma coisa que tem quê vinte ou quinze anos para cá 
PI3 – está a ver? 
I – exacto / é verdade é algo de muito / daí todas as dificuldades que nós temos em 

lidar com isto 
PI3 – então repare quando eu venho é um hiato absoluto eu estou numa redoma que 

não tem nada a ver com aquilo que eu vivia  
I – uhm uhm 
PI3 – por isso é que para mim é sempre gratificante quando me cruzo com um negro 

na rua ah uau / estou em casa está a ver?  
I – exacto 
PI3 – aquilo que para os outros não era  
I – é é uma perspectiva completamente diferente 
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<INT> PI3 – é uma coisa completamente diferente / é uma coisa que não dá para 
perceber / só quem as vive 

I – exacto 
PI3 – enquanto que o outro+ 
I – fica apreensivo e+ 
PI3 – eu é ao contrário UAU está a ver? completamente diferente dos outros porque 

antes nós vivíamos ao contrário / a maioria era negra  
I – exacto 
PI3 – que é uma coisa que é difícil os outros perceberem / portanto / aqui não 

acrescentei nada  
I – e ao nível das suas viagens? viagens que tenha feito 
PI3 – ahm as viagens ora bem as viagens continuo a fazê-las / por essa curiosidade e 

o extremo gosto que me dá conhecer mais / portanto são sempre gratificantes  
I – uhm uhm 
PI3 – só me falta ir mesmo à Índia / não sei se vai ser gratificante porque as pessoas 

acho que têm / embora a Índia seja muito bonita acho que se sentem muito mal 
porque acho que aquilo é tudo muito ahm porco ahm esgotos nem mais ou 
menos e não sei diz que nessa perspectiva é uma coisa muito chocante não sei / 
mas é uma experiência que eu gostava de fazer porque é quase a que me falta e 
evidentemente o Japão em si mesmo ir lá 

I – uhm uhm 
PI3 – ir lá / de resto eu gosto de conhecer tudo / procuro sempre que posso / conhecer 

mais um bocadinho  
I – exacto / dessas 
<INT> PI3 – portanto estes mosaicos nunca estão completos 
I – sim 
PI3 – nem podem estar  
I – dessas suas viagens ahm recorda-se assim de algum momento que lhe tenha 

causado imenso bem-estar pela comunicação que conseguiu? / se calhar vários 
não é? 

PI3 – vários pois o meu problema é esse  
<RISOS> 
PI3 – vários  
I – então pegue num  
PI3 – vários sei lá eu lembro-me que uma vez que chagámos a França / o homem 

perguntou ahm perguntou a mim e a uma amiga minha / se éramos francesas e 
dissemos que não / mas então como é que falam tão bem francês? falam melhor 
francês do que nós / perfeitinho está a ver o que era o nosso francês  

I – o da escola 
PI3 – o da escola e eu ainda tive alguns anos em Moçambique / e isso depois foi muito 

gratificante ó pá isto não é comunicar cuidado isto é mais do que comunicar / 
houve situações em que nós tivemos de facto dificuldades em comunicar porque 
o outro não fala mesmo nem inglês / nem francês / nem português / não é? 

I – por exemplo 
PI3 – acontece 
I – sim acontece 
PI3 – qual é o nosso patamar? 
I – aconteceu-lhe isso já alguma vez? 
PI3 – aconteceu-me isso em Marrocos e não só / qual é o seu patamar? / os gestos 
I – pois 
PI3 – e é excepcional / funciona sempre 
<RISOS> 
PI3 – percebe? é fantástico / funciona sempre  
I – exacto 
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PI3 – é a melhor linguagem internacional / porque se tiver fome / e fizer assim <faz o 
gesto de comer> 

I – uhm uhm 
PI3 – toda a gente sabe o que está à procura 
I – exacto 
PI3 – fantástico não é? / portanto os problemas quando atingem esse patamar / são 

sempre resolvidos de formas criativas  
I – uhm uhm 
PI3 – eu acho que a gestual é uma das formas criativas mas penso que nunca 

experimentei mas penso que se fizer um desenho  
I – pois se calhar também consegue comunicar 
PI3 – exactamente  
I – ou seja na falta da comunicação a nível linguístico 
<INT> PI3 – mínimo mínimo linguístico tem que haver o mínimo não é? para não é? 
I – exacto  
PI3 – há sempre e eu acho que nisso o ser humano sobretudo há pessoas que não 

têm facilidade e ficam completamente estáticas e já não saem dali não é? mas 
quem tem alguma facilidade / e algum espírito criativo / vai sempre por vias 
marginais sejam elas gestuais eu acho que o desenho deve funcionar nunca 
experimentei mas ainda me hei-de dar ao trabalho de experimentar um dia que 
me veja numa situação a sério porque acho que funciona lindamente também  

I – pois é provável que funcione 
PI3 – de certeza absoluta / porque é uma coisa idiota nunca nos termos lembrado 

disso eu pelo menos nunca me lembrei disso lembrei-me agora  
<RISOS> 
PI3 – de facto se calhar ainda funciona melhor do que a gestual ó Mónica é evidente 
I – se calhar 
<RISOS> 
I – trazíamos umas cartolinas de casa ou umas cartinhas com uns desenhos 
PI3 – ou então pego num bocado de papel e digo-lhe o que quero  
I – exacto / pode ser / ahm depende do nível de comunicação não é? 
PI3 – se a Mónica não tem um patamar mínimo mínimo de transacção linguística como 

é que se vai safar? 
I – não isso é impossível / é completamente impossível isso é verdade 
PI3 – é que nem é o *yes* nem o *no* não há o mínimo  
I – claro 
PI3 – temos que arranjar formas novas de o conseguir 
I – exactamente  
PI3 – não tem outra hipótese agora claro que / para isso tem que haver algum à-

vontade alguma facilidade não haver inibição  
I – espírito criativo 
PI3 – pronto mas se as pessoas são inibidas / eu penso que morre ali mesmo não há 

mais qualquer tentativa não é? 
I – uhm uhm 
PI3 – mas se não / se até houver mais criatividade interesse facilidade de 

comunicação há sempre formas engenhosas  
I – é verdade 
PI3 – eu acho que sim 
I – eu penso que sim também / bom tinha aqui uma pergunta que é o que é que no seu 

percurso de vida contribuiu para a sua capacidade de estar com o outro? já falou 
sobre isto e realmente vem ao encontro daquilo que disso na altura que é o facto 
de ter vivido e nascido ahm em Moçambique  e todo o mosaico multicultural que 
já constituía Moçambique nessa altura por isso aqui se calhar não há nada a 
acrescentar / depois a pergunta seguinte era imagine que vai passar uma 
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estadia de meio ano num país estrangeiro que nunca visitou / o que é que 
precisa de saber para preparar a sua estadia? e a 

<INT> PI3 – já sabe o que é que eu lhe vou responder? 
I – aqui disse que era tinha que saber <lê> antes de mais conhecer minimamente 

diferentes aspectos do país em causa desde da geografia aos modos de viver 
aos aspectos culturais mais relevantes / a língua pode ser um obstáculo se eu 
não a dominar minimamente mas é importante ter-se um espírito aberto para 
facilitar essa comunicação <pára de ler> 

PI3 – está a ver como eu não tenho nada para acrescentar? 
<RISOS> 
PI3 – mas é ou não é? / primeiro conhecer o sítio para onde vai / para minimamente se 

sentir a dominar o contexto / não é? / depois evidentemente os costumes se não 
vai para lá fazer uma figura possivelmente de ursa ou ficar especialmente 
espantada com uma coisa que não+ 

I – que é normalíssima 
PI3 – que é normalíssima não é? 
I – uhm uhm 
PI3 – e o mais fácil que no fim vem eu acho que é o linguístico / se vem por este 

caminho / para quem tem alguma facilidade de comunicação e alguma tendência 
não sei se é tendência se não é pronto / para as línguas ahm facilmente a 
Mónica começa / a juntar não é? e a construir / o mosaico daquela língua  

I – sim 
PI3 – agora sentir-se como peixe fora de água / sem dominar coisíssima nenhuma de 

tudo o resto que está à volta / acho que é muito mais difícil / e acho que é um 
bocado o que acontece com os nossos emigrantes / e eles até está a ver? / eles 
até constroem ahm aprendem / a língua / mas não a aprendem contextualizada  

I – pois / claro que não / por isso é que nós às vezes ouvimos determinadas coisas 
tipo *rien comme maman* para dizer nada como a mamã 

PI3 – exactamente  
I – porque é um outro tipo de aprendizagem não é? é uma aprendizagem mais intuitiva  
PI3 – completamente / e pragmática quer dizer / virada para um determinado fim e 

exclusivamente para aquele fim / que não é nem pode ser nem a sua nem a 
minha perspectiva / não conseguimos / nem que nós quiséssemos se calhar não 
conseguiríamos mesmo / portanto temos sempre aquela preocupação de ver 
para onde vou / com quem vou estar / quem são / lá estou eu está a ver? quem 
são os outros / para que este corredor / o tal corredor lá voltamos ao corredor 
que eu chamo corredor / esteja completamente facilitado / e que para nós as 
coisas façam um sentido articulado  

I – uhm uhm 
PI3 – porque nós exigimos essa articulação os outros não exigem / os tais emigrantes 

não exigem / mas nós exigimos a nós próprios / porque estamos nesse patamar 
I – exacto / exacto / é verdade 
PI3 – não é? 
I – se a sua escola recebesse pelo período de um ano lectivo um professor vindo de 

um país estrangeiro que nunca visitou Portugal / o que é que ele teria também 
de saber? 

PI3 – exactamente a mesma coisa que eu lhe disse em relação ao que eu faria noutro 
país  

I – exactamente 
PI3 – porque se não ele vai sentir-se coitadinho como completamente um peixe fora 

de água / é bom que ele se contextualize primeiro / porque volto a dizer feito isto 
/ é mais fácil o acesso ao corredor linguístico / porque é mais articulado / porque 
é mais inteligentemente construído  

I – uhm uhm 
PI3 – os sentidos constroem-se mais facilmente  
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I – uhm uhm / exacto 
PI3 – porque falar de *Halloween* sem ter a menor ideia que existe um dia das bruxas 

tem algum sentido?  
I – não 
PI3 – tem o sentido de / bruxa / de dia das bruxas  
I – exacto / não se percebe o verdadeiro sentido do ahm acontecimento 
PI3 – percebe?  
I – estava a dizer então que precisava de saber exactamente o mesmo ok mas há aqui 

uma diferença importante é que esta pessoa vinha trabalhar para o nosso país 
para a sua escola  

PI3 – e?  
I – não acrescentava mais nada então? 
PI3 – não acrescentava ahm para além disto tudo ela teria que saber especificamente 

/ o contexto do trabalho em si ou seja  
I – não só o cultural? 
PI3 – não só o cultural  
I – claro 
PI3 – enquanto se a Mónica vai de passeio ou se vai passar uns meses a um 

determinado país mas sem um intuito profissional não está muito preocupada em 
saber como é que funciona esta ou aquela estrutura profissional / mas aqui teria 
que ter evidentemente um grande cuidado em perceber a estrutura profissional 
da qual eu iria fazer parte  

I – exacto 
PI3 – se não meu Deus do céu 
I – pois / ok 
PI3 – era uma desgraça 
I – e vamos para a última pergunta / que era para reflectir acerca do seu perfil 

enquanto comunicadora intercultural / ahm qualidades e defeitos ao nível das 
qualidades a PI3 tinha colocado <lê> gosto por comunicar e interagir com os 
outros / e a vontade de conhecer outras formas de estar na vida e no mundo 
<pára de ler> 

PI3 – é  
I – então o gosto pela comunicação e a vontade de conhecer / lembra-se de mais 

alguma qualidade? 
PI3 – eu acho que não  
I – são estas duas realmente que fazem de si 
<INT> PI3 – sei lá alguma facilidade intrínseca ahm não sei se é intrínseca se não é / 

na comunicação / no aprender na abertura a aprender novas línguas? isto não 
sei se isto é / não sei se posso considerar+ 

I – uma qualidade do perfil de um comunicador intercultural  
PI3 – não sei / não sei 
I – mas referiu  
PI3 – referi porque acho que / continuo um bocadinho / porque é assim às vezes eu 

penso assim por que é que há pessoas que tantas horas andam a aprender 
inglês e nunca conseguem aprender inglês nem falar inglês? / porquê? / será 
que essa coisa é mesmo mais ou menos inata? / mais tendência para isto? mais 
facilidade? mais apetência? 

I – pois 
PI3 – se é / eu sinto que a tenho / se não é / tenho que ver como é que ela foi 

construída não sei como  
I – uhm uhm 
PI3 – portanto eu tenho sempre esta dúvida / já a coloquei no princípio / eu não sei se 

isto é inato se não é / inato no sentido em que há pessoas que de facto têm mais 
tendência para isto e outras que não conseguem / eu sei que isto é verdade 

I – por muito que se esforcem por muito que se empenhem 
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PI3 – mas eu conheço pessoas que andam anos vão para Inglaterra vão fazer cursos / 
e não sabem / têm dificuldade em articular as frases percebe? / já para não falar 
na pronúncia que Deus me livre nunca lá chegam  

I – pois / uhm uhm 
PI3 – ahm não sei o que é que difere aqui // vê a minha dúvida?  
I – exacto 
PI3 – continuo com esta dúvida / porque há de facto umas teorias que o dizem outras 

que se opõem se realmente há uma tendência inata ahm e a que diz que não 
pode ser trabalhada pode ser não sei o quê  

I – se calhar tem um pouco a ver com aptidões pessoais mesmo 
PI3 – é isso que eu estou a dizer 
I – e o à-vontade para 
PI3 – é isso que eu estou a dizer não é não será mais ou menos uma coisa que ou se 

tem tendência ou não se tem?  
I – pois / ou trabalhar essa tendência 
PI3 – ou pode achar que não tem mas se trabalhar trabalhar consegue é como ser 

professor / ser professor é a mesma coisa para mim / será que de facto não há 
uma tendência uma coisa qualquer cá dentro que nos predispõe mais / e nos 
dirige a vocação mais para aquele lado? / será que uma pessoa que não tem 
jeito nenhum se for trabalhada / percebe? / é trabalhada é modulada / consegue 
lá chegar da mesma forma? consegue? eu duvido 

I – pois / pois 
PI3 – eu duvido  
I – tem que haver o gosto pelo que se está a fazer  
PI3 – tem que haver aqui qualquer coisa  
I – uhm uhm / exacto / ao nível dos defeitos diz apenas <lê> às vezes alguma 

insegurança <pára de ler> 
PI3 – porque me questiono / e já Pessoa dizia que pensar / nem sempre é bom 

<RISOS> não é? 
I – a dor de pensar <RISOS> 
PI3 – exactamente / ora bem a minha insegurança não é insegurança porque não 

penso não é insegurança que estou insegura não é insegurança não é por eu 
não achar que seja capaz de / não é por aí / as minhas inseguranças geram-se 
sempre porque eu penso tenho a mania escalpelizar as coisas / e para mim se 
calhar é um defeito ou eu vejo como um defeito  

I – uhm uhm 
PI3 – porque acho que é uma exigência / que às vezes não sei se é boa / se calhar ser 

um bocadinho mais *kamikaze* ah não penso nada quero lá saber / eu não eu 
penso / e gosto sobretudo de perceber a génese das coisas  

I – uhm uhm / exacto 
PI3 – e acho que quanto mais se percebe e quanto mais uma pessoa tem noção 

dessa génese é natural que sinta alguma insegurança / porque se tem noção 
quem não tem noção / acho que não é pá é a Ceifeira de Fernando Pessoa ela 
canta / porque é um bocado inconsciente  

I – exacto 
PI3 – porque se ela pensasse na vida horrível que tem não cantava exactamente  
I – exacto é um bocado isso  
PI3 – esta insegurança acho que tem muito que ver com a mania que tenho de pensar 

nas coisas 
I – exacto / o querer medir muito os riscos  
PI3 – exacto / mas por que é que isto é assim e por que é que não é assado? mas por 

que é que havemos de ir por aqui e não podemos+ está a perceber? 
I – uhm uhm 
PI3 – eu sou assim um bocadinho  
I – ok uhm uhm  



Anexo 5.10 - Transcrição da entrevista efetuada a PI3 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas -     Mónica Bastos 

 

PI3 – e se calhar isso é que faz o meu bom relacionamento com a EB sabe porquê? / 
porque nos comportamos / é uma maneira engraçada / ela é muito mais ah 
quero lá saber / não não eu quero saber / mas porquê?  

I – pois 
PI3 – e ela fica lixada / porquê? / está a ver se calhar isto / completa 
I – exacto  
PI3 – eu não sei se ela terá mais inseguranças ou menos / eu até sou uma pessoa 

naturalmente segura / o que às vezes mas isso é bom pronto mas sou / as 
minhas inseguranças têm que ver sempre que me situo nestas faixas em que me 
questiono e digo será? / é insegurança deste tipo percebe?  

I – uhm uhm 
PI3 – será que é a solução certa? / mas eu pensei nisso quer dizer aqui será que não 

pensei de mais? / está a ver? 
I – sim sim  
PI3 – é só a este nível  
I – ok / pronto e é apenas esse defeito que consegue encontrar 
<INT> PI3 – terei outros com certeza ahm se calhar falo de mais / ahm não sei ahm / 

também não sei se às vezes ahm / a ponderação ahm não pode ser prejudicial 
não sei já que dizer o que se pensa pela boca fora / será o ideal ou não? eu digo 
o que penso mas penso aquilo que digo  

I – uhm uhm 
PI3 – não sei se é um defeito se calhar é / agora tudo depende do que é que 

consideramos defeito // e digo isto está a ver? estou a pensar está a ver?  
<RISOS> 
PI3 – vê o meu problema / é assim para responder teria que dizer assim o que é que 

acha que são defeitos  
I – bem aqui se calhar o defeito seria algo 
<INT> PI3 – percebe? aquilo que para mim poderia ser uma virtude para si poderia ser 

considerado um defeito entende? 
I – sim sim / com certeza  
PI3 – vê? de onde é que nascem as minhas inseguranças vê? 
I – exacto mas no seu ponto de vista o que é que na sua forma de estar na 

comunicação pode inibir a comunicação? isso é que seria o defeito 
PI3 – ah / praticamente não vejo mais nada  
I – exacto / ok estamos mesmo só a referir-nos a isto  
PI3 – eu não vejo mais nada aí / aí eu não vejo mais nada  
I – pronto 
PI3 – é aquela história eu se vir um fulano de cor ah / boa / se ele passasse por mim 

eu sou capaz de dizer então? estás bem? falta-te alguma coisa? / estás-te a dar 
bem na escola? / e se houver algum evento sou a primeira a ir buscá-lo para ele 
se sentir bem  

I – exacto 
PI3 – e eu também gosto acho isso perfeito  
I – uhm uhm exacto 
PI3 – não sou aquela / se eu não tiver que falar não falo está a ver? 
I – pois  
PI3 – não não sou assim 
I – exacto  
PI3 – porque para mim é natural / completamente natural 
I – ok / então sendo assim se calhar vamos acabar esta parte  
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TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA 
 
 
 
Entrevistado: PI1 e PI3 
Local: casa da PI3 
Data / hora: 7 de Novembro, pelas 11h48m 
Duração: 0h23m  

 
 
I – ok já está / bom / bom o modelo então / como eu disse foi construído com base 

naquilo que vocês disseram+ / também com leituras que eu fui fazendo no 
âmbito da literatura da especialidade / e consegui identificar ahm três dimensões 
/ a afectiva a cognitiva e a accional / três dimensões da competência de 
comunicação intercultural o que é que se entende por cada uma delas? / como 
tem nessa nota explicativa em baixo / a dimensão afectiva integra um elenco de 
atitudes positivas face às línguas à diversidade à comunicação ao contacto com 
o outro e comportamentos ligados à esfera das relações pessoais e 
interpessoais / já vamos ver em particular que tipo de atitudes são estas / a 
dimensão cognitiva diz respeito aos saberes e conhecimentos que nós 
colocamos em acção aquando de um encontro intercultural e que também são 
de diferentes naturezas / e a dimensão accional tem a ver com as habilidades e 
capacidades do sujeito em acção para lidar com as situações de contacto entre 
línguas e culturas e que também são de diferentes níveis se situam a diferentes 
níveis / de acordo com aquilo que vocês foram dizendo nos vossos perfis / eu 
pude identificar ao nível da dimensão afectiva / e vamos para a página dois / 
várias categorias / aquela que mais ahm estes números que aparecem por aqui 
<aponta para os gráficos do documento explicativo> são unidades de conteúdo 
que eu fui identificando ahm ao longo daquilo que vocês iam escrevendo 

PI3 – hm sim 
I – então existem 57 unidades de conteúdo relativas à relação com a alteridade / com 

o outro ahm 12 à relação com o próprio sujeito 28 com a relação com a situação 
de comunicação e 3 em relação ahm à relação com as línguas / em relação à 
relação com as línguas mas pronto 

PI3 – hm hm 
I – no que diz respeito à relação com a alteridade falam de / atitudes como abertura 

interesse e curiosidade pelo outro / respeito pelas outras culturas / desejo de 
aprender / sensibilidade em relação à diferença mas também em relação às 
semelhanças / humildade e solidariedade // no que diz respeito à relação com o 
próprio sujeito temos o respeito por si próprio e pela sua cultura a consciência 
cultural crítica / a segurança e confiança em si mesmo / e o orgulho na sua 
identidade linguística e cultural / na relação com a situação de comunicação 
temos / a disponibilidade e predisposição para partilhar experiências e pontos de 
vista com o outro / a vontade de participar em encontro plurilingues e 
interculturais e o esforço e empenho no sucesso da interacção / e as relações 
com as línguas tem a ver com a visão relacional das línguas / e o gosto e 
interesse pelas línguas da comunicação / se calhar podíamos parar aqui um 
bocadinho nesta dimensão / e tecer alguns comentários se assim quiserem  

<PAUSA> 
PI3 – na relação com as línguas / eu diria que é há uma dúvida crucial / acho que sim 

tem que haver gosto tem que haver interesse / não sei se não tem que haver 
também apetência  
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I – apetência para aprender línguas? 
<INT> PI3 – era a minha única / era a minha única dúvida / porque é aquela história 

que falei consigo 
I – pois exacto 
PI3 – posso ter gosto mas posso não ter apetência / não sei 
I – pois exacto  
PI3 – portanto não sei se só o gosto chega / percebe? 
I – uhm uhm 
PI3 – se calhar / se calhar poria gosto / gosto e interesse é a mesmo coisa / e mais 

ahm eu poria apetência  
I – apetência 
PI3 – não sei se sim se não  
I – pois isso se calhar está lá mais à frente  
<INT> PI3 -  ah pois não sei 
I – na ahm / está ou falta na dimensão accional que tem a ver com as aptidões / já lá 

chegamos para ver se está lá ou se falta eventualmente essa ahm esse descritor 
<SIM> PI3 – pronto 
I – ahm / mais algum comentário? / não? 
PI1 – não 
I – para já não há comentários / ok  
PI3 – há aqui uma coisa que eu tenho uma dúvida  
I – sim diga 
PI3 – abertura interesse e curiosidade pelo outro 
I – uhm uhm 
PI3 – não sei como é que hei-de dizer isto / ahm não sei se chega só a abertura o 

interesse e a curiosidade que eu acho que isso também / envida as pessoas 
para CONHECER / o outro mesmo 

I – empenho? 
PI3 – sim / para conhecer // ir mais longe / não sei 
I – esforçar-se por conhecer o outro? 
PI3 – ahm acho que é importante conhecer mesmo o outro não chega ter abertura 
I – ok 
PI3 – tem que se ir mais longe acho eu não sei 
I – uhm uhm // pois exacto porque às vezes de de de como se costuma dizer da boa 

vontade está o inferno cheio não é? / às vezes é preciso ir além  
PI3 – e tu que achas? <dirige-se à PI1> 
PI1 – eu acho que sim que é importante mas atendendo ao que as pessoas disseram / 

o desejo de aprender + 
PI3 – uhm pois / mas aí / mas aí 
<INT> I – se calhar poderíamos colocar o desejo de aprender barra conhecer o outro // 

não é?  
<PAUSA> 
PI1 – pois sim  
I – talvez 
PI3 – hm hm / percebi 
I – talvez mas também o desejo / e abertura interesse e curiosidade não sei 
PI1 – mas vamos vamos continuar / sim / pode ser 
<SIM> I – andando que pode ser que depois apareça noutro lado essa essa essa 

dimensão 
<SIM> PI3 – sim 
I – relativamente à dimensão cognitiva / página três / fala-se do auto-conhecimento / e 

no auto-conhecimento nós temos o auto-conceito a auto-descoberta e auto-
instrução / a auto-instrução curiosamente nos registos escritos / ahm nunca foi 
referida mas ahm ao longo das entrevistas isso já tem já já  

<SIM> PI3 – uhm uhm 
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I – já se tem notado no discurso / o que é que se entende por auto-instrução? / é a 
capacidade de perceber / ahm quais são as nossas lacunas ao nível do 
conhecimento e ahm e esforçar-se empenhar-se 

<INT> PI3 – por as mediar 
I – exactamente / por as ultrapassar / o hetero-conhecimento / onde nós temos 

conhecimentos do contexto cultural do outro das suas representações sociais e 
padrões de comportamento / se calhar vem aqui ao encontro daquilo que a PI3 
tinha dito 

PI3 – está está 
I – e também se fala das representações sobre os outros povos e as outras culturas / 

também será importante para o hetero-conhecimento 
PI3 – hm hm 
I – ahm o conhecimento sobre os processos da interacção / fala-se de consciência dos 

processos de interacção / repertório linguístico-comunicativo e intercultural do 
sujeito / e depois na literatura fala-se também de conhecimento sobre os 
processos de negociação de sentido mas curiosamente não não surgiu nos 
registos / ahm depois podemos também reflectir um bocadinho sobre por que é 
que não terá surgido / e depois fala-se também de conhecimento sobre 
conceitos+ / nomeadamente a consciência do valor político-educativo deste 
conceito de competência de comunicação intercultural para nós enquanto 
professores de línguas / e o conhecimento sobre o mundo ahm nomeadamente 
o espaço geográfico etc. // não sei se / avançamos? e depois fazemos as 
perguntas a seguir? ou querem fazer agora? 

PI3 – não queria fazer ahm este conhecimento sobre os processos de negociação de 
sentido  

I – sim 
PI3 – o que é que quer dizer com isto? 
I – ahm 
PI3 – ou o que é que se quer dizer com isto? 
I – no fundo / o que se quer dizer com isto é ahm o sujeito competente ao nível da 

comunicação intercultural / ter um conhecimento sobre as formas de negociar o 
sentido com o outro  

PI3 – hm / já percebi / pois 
I – porque eu não sei até que ponto  
<INT> PI3 – pois é / não sei 
I – não está dentro dos processos de interacção 
PI3 – pois está  
I – embora na literatura isto esteja espartilhado  
PI3 – ah  
I – eu não sei até que ponto / para nós / a um nível mais ahm / accional / conseguimos 

distinguir quando é que estamos a negociar o sentido e quando é que estamos a 
interagir+ 

<SIM> PI3 – sim sim sim / pois 
I – se calhar foi por isso é que não apareceu 
<INT> PI3 – é que nunca se fez essa distinção 
I – exactamente / eu acho que é por isso 
PI3 – pois é 
I – e penso que depois se calhar no modelo final o que eu vou fazer é integrar / este 

que não aparece <aponta para a “fatia” do “queijo” correspondente ao descritor 
“conhecimento sobre os processos de negociação de sentido”> dentro dos 
processos de interacção e refiro que como processo de interacção se entende / 
entre várias coisas também os processos de negociação de sentido / porque no 
fundo ele está lá 

PI3 – pois / o que não está é assumido / destacadamente 
<SIM> I – exacto / exactamente  
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PI3 – exactamente 
I – exactamente / bom / depois na dimensão accional / temos essencialmente aptidões 

linguísticas e comunicativas aptidões pessoais e cognitivas / dentro das 
linguísticas e comunicativas temos a capacidade de percepção que 
curiosamente também não apareceu nos registos escritos / mas aparece na 
literatura / a capacidade de escuta com quatro unidades de conteúdo / a 
capacidade de se fazer compreender e de compreender o outro / e a capacidade 
de se expressar numa língua comum / língua comum que depende dos 
contextos  

PI3 – hm hm 
I – pode ser pode ser o inglês pode ser o espanhol não sei pronto 
<SIM> PI3 – pois pois  
I – ao nível das aptidões cognitivas / tudo o que foi dito remete apenas para uma mas 

que tem que é muito rica / que é a capacidade de descoberta de saber e de 
estar em constante e de integrar constantemente esse novo saber na sua CCI e 
ir actualizando-a / e a nível das aptidões pessoais / nota-se aqui uma grande / 
diversidade de aptidões pessoais 

PI3 – pois é 
I – a capacidade de descentração / de empatia de flexibilidade comportamental e de 

se adaptar a novas situações / ahm a capacidade de manter a sua identidade 
mas / também estar aberto a negociá-la não ser taxativo / mas também não se 
despir da sua identidade quando vai para o encontro com o outro / a autonomia 
o bom humor também é referido / esta autonomia e bom humor surgiu nos 
vossos registos e na literatura não era muito abordada não lhe era dada grande / 
grande 

PI3 – grande valor grande importância 
I – grande importância / por outro lado / a tolerância relativamente à ambiguidade / que 

é a capacidade de ir para um encontro intercultural despido de medos e de 
preconceitos aberto a tudo o que possa vir a acontecer ao ambíguo / que possa 
estar presente nessa interacção / e o pluralismo cultural que é a capacidade de 
ahm de se conseguir colocar 

<INT> PI3 – outrar 
I – do ponto de vista / outrar 
<SIM> PI3 – outrar 
I – a capacidade de se outrar é isso mesmo / Fernando Pessoa realmente 
PI3 – não é? 
I – ele era um grande comunicador intercultural  
PI3 – não é? / é no fundo isto 
<RISOS> 
I – no fundo é isto mesmo / não foram referidas por vocês nos registos escritos  
PI3 – uhm uhm 
I – no entanto também nas entrevistas já consegui ir identificando / algo ahm a 

importância que também são capazes de dar a esta / a estas aptidões / não sei 
se querem fazer algum comentário…  

PI3 – eu acho que está muito bem 
I – é?  
PI3 – não vejo assim também / isto está aqui quase que esgotado / acho que não há 

margem para / sinceramente acho que está / bolas / vou-lhe dizer / não me 
parece que haja margem para mais nenhuma dúvida  

<SIM> <RISOS> 
I – pois / então se calhar agora concentrávamo-nos na divisão 
<INT> PI3 – a tolerância relativamente à ambiguidade também não pode pressupor 

coisas que eventualmente dificilmente podem ser entendidas por nós? / mas que 
/ mas que não as excluímos somos tolerantes percebemos que não entendemos 
/ mas as marginalizamos+ 
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I – uhm uhm 
PI3 – também pode ser isso? 
<SIM> I – sim sim sim 
PI3 – porque às vezes há coisas que podemos / podemos perceber mas podemos não 

/ não encaixar completamente nas nossas estruturas nos nossos parâmetros de 
vivência sócio-cultural  

I – uhm uhm 
PI3 – mas / temos a capacidade de de as perceber e portanto as tolerar não é? 
I – exacto exacto exacto / também poderá ser isso / também poderá ser isso de facto 
PI3 – porque há coisas culturais que nos constrangem 
I – completamente 
PI3 – não é? 
I – e nós não temos que aceitar tudo o que vem da outra cultura 
PI3 – não / toleramos entendemos percebemos 
I – uhm uhm 
PI3 – exactamente  
I – exacto / ahm depois se repararam / ao nível da distribuição das unidades de 

conteúdo / ahm na primeira página tem aí umas percentagens / em que se viu 
que segundo as vossas palavras vossas quando digo vossas é do grupo de 
formandos 

<SIM> PI3 – sim sim 
I – segundo as vossas palavras / a dimensão que mais se destaca é a afectiva / logo 

seguida da accional e por fim a cognitiva / não sei se concordam com esta 
distribuição / ou se… 

PI3 – é evidente que eu concordo porque é a tal coisa que estabelece o corredor 
I – exactamente  
PI3 – por tudo o que já estivemos a conversar  
I – uhm uhm 
PI3 – é exactamente o que eu acho / acho que é essencial a afectiva primeiro / para 

abrir o tal corredor que depois vai permitir o resto / a PI1 não sei 
PI1 – não não / eu ahm também estou de acordo completamente / aliás também foi 

nessa linha que a nossa conversa 
<INT> PI3 – ai foi? 
I – hm hm / exacto / as atitudes / o interesse a abertura 
<SIM> PI1 – sim sim 
I – hm hm 
<SIM> PI3 – o tal corredor  
PI1 – pode haver muito conhecimento mas não há+ não há+ 
<SIM> PI3 – pois exactamente isso é fundamental para haver o tal corredor 
PI1 – pois 
I – exactamente / é o ponto de partida 
PI3 – ou a janela de oportunidade? como quiserem  
<SIM> PI1 – se não houver isso não há nada / portanto ahm  
I – ok / então se calhar / eu tenho aqui algumas perguntas que faria e depois cada 

uma respondia / a primeira pergunta é se esta descrição / se calhar vai ser um 
bocadinho repetitivo porque <INT> 

PI3 – hm hm 
PI1 – ah está bem 
I – se a descrição está de acordo com a vossa concepção de competência de 

comunicação intercultural e porquê? / está / se não está e porquê / quem quer 
falar primeiro 

PI3 – olhe para mim completamente ahm porque de facto coloco estes patamares 
<aponta para o gráfico 1> / exactamente por esta ordem / os patamares  

<INT> I – dimensões 
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PI3 – dimensões / ahm exactamente por esta ordem / pelas razões que já que já 
explicámos / portanto concordo inteiramente acho que está / exaustivamente 
analisada e pensada / claro que há aqui outras sub-dimensões / que de facto 
nós não falámos e se calhar não / não pensámos mas que vêm também das 
suas leituras ahm da parte científica enfim da teoria sobre o assunto / e que são 
importantes e que / e que são verdade 

<INT> I – e houve alguma / houve alguma que lhe causasse estranheza? ou 
simplesmente nunca tinha pensado nelas? 

PI3 – nunca tinha pensado / ahm nunca tinha pensado nessa da ambiguidade por 
exemplo que acho que é super-importante 

I – uhm uhm 
PI3 – mas que de facto é uma realidade que / eu nunca tinha pensado / quer dizer 

nunca parei para pensar nisso mas de facto é / acho super-interessante 
I – uhm uhm / ok / e a PI1? concorda não concorda? 
PI1 – concordo concordo ahm / atendendo à forma como as dimensões estão 

analisadas eu / se calhar iria colocá-las / às tantas iria organizá-las exactamente 
da mesma maneira / ahm / de facto / penso que a dimensão afectiva é 
exactamente a mais importante neste ponto de vista de comunicação 
intercultural que define / porque se não houver ahm se não houver / afectividade 
em todo este processo e esta afectividade relaciona-se com a língua com o facto 
de estar predisposto ao conhecimento por estar predisposto a abrir-se ao outro 
por estar predisposto a abrir um bocadinho de si para para trocar com o outro / 
portanto sem isso nada feito portanto / todas as outras dimensões nem sequer 
existiam se esta à partida não comandasse / portanto eu estou totalmente de 
acordo / eu estava aqui a pensar ainda dentro das aptidões pessoais no bom 
humor / eu se calhar não escolheria bom humor realmente / eu acho que há uma 
característica que tem a ver com a pessoa / mas eu não chamaria a isso bom 
humor / também não sei muito bem o que é que lhe chamaria mas ahm / ahm / 
vamos lá a ver o que eu entendo aqui é que a pessoa tem que ser viva / tem que 
ser uma pessoa que imprima vivacidade àquilo que diz e àquilo que faz / que 
viva intensamente as coisas / agora ahm / bom humor / e sentido de humor 

<SIM> I – se calhar bom humor é capaz de ser <INT> 
PI1 – eu acho que bom humor é capaz de ser <INT> / eu não colocaria bom humor / 

porque dá a impressão que que / que tem que se ter uma boa / eu não sei ou se 
calhar é um preconceito que eu tenho em relação ao termo / também pode ser  

I – sim 
PI1 – porque eu acho que a característica não é bem bem bom humor / ahm eu acho 

que é uma pessoa eu acho que este bom humor para mim transmite uma pessoa 
que é capaz de de falar com veemência de se entregar com vivacidade às coisas 
mas não tem de ser propriamente ahm 

I – bem-humorada 
PI1 – bem-humorada 
I – pois 
PI1 – bem-humorada é outra coisa eu acho / não sei não sei / certamente saberá 

melhor que eu ahm 
I – isto aqui foi ahm foi uma pessoa que falou nisto / já não me lembro quem  
PI1 – sim sim mas não interessa nem interessa 
I – sim sim sim  
PI1 – pronto / pelo menos do meu ponto de vista  
<INT> I – mas se calhar quando ela pôs / mas 
<INT> PI1 – eu acho que bom humor é outra coisa  
PI3 – eu acho que tens razão / se olharmos para o bom humor não tem que ser 

necessariamente bom humor  
<SIM> PI1 – não tem que ser bom humor 
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PI3 – ele tem que ser capaz / é de transmitir e de comunicar com algum / com essa 
coisa que se chama empatia mas que simultaneamente 

<SIM> PI1 – com empatia exactamente 
PI3 – uma certa vivacidade porque uma cara ahm 
PI1 – amarrada  
PI3 – ahm acho que não favorece 
PI1 – nada nada  
PI3 – mas isso não é bom humor 
PI1 – mas isso não é bom humor e eu por acaso até estava a pensar em relação aos 

exemplos que já lhe dei das tais professoras de alemão que / nem uma nem 
outra ahm por acaso curiosamente eram bem-humoradas / ahm nesse sentido e 
no entanto eram excelentes comunicadoras 

I – exacto 
PI1 – e não eram propriamente aquilo que se pode considerar uma pessoa muito bem-

disposta / com muito sentido de humor  
<SIM> PI3 – divertida 
PI1 – muito divertida / não eram  
<INT> PI3 – pois / pode não ser necessariamente divertida / divertida no sentido de 

bom humor  
I – exacto 
PI1 – eu acho que aqui é é / tem uma <IND> diferente 
PI3 - <IND> eu percebo o que queres dizer / ahm tem que ver de facto com a tal 

capacidade de seduzir 
PI1 – de sedução é / é mais sedutora  
<INT> PI3 – eu acho que é mais sedução  
<SIM> I – é capaz de ser isso 
PI3 – do que propriamente ter bom humor ou ahm 
<SIM> PI1 – é capaz de ser isso mesmo / o que se quer dizer aqui é seduzir 
PI3 – não é? é um bocado o discurso do Principezinho 
PI1 – é 
PI3 – é um bocado a sedução  
PI1 – é mais do que o bom humor  
<SIM> PI3 – é mais do que a comunicação e implica sedução também 
I – pois 
PI1 – porque é assim  
PI3 – muito 
PI1 – porque é assim eu a parte do bom humor se pega com algumas pessoas pode 

não pegar nada com outras 
PI3 – exactamente 
I – pois 
PI1 – porque porque esta coisa de eu ir com o outro com muito bom humor e tentar 

comunicar com ele o outro até pode ficar de pé atrás comigo  
<SIM> PI3 – pois pois 
I – aliás uma das pessoas que eu entrevistei realmente referiu / como situação de mal-

estar / uma situação em que ela tentou-se aproximar com algumas anedotas / e 
correu mal 

<SIM> PI3 – é aí que está / é aí que está / porque ela não teve capacidade de seduzir  
I – pois / nesse aspecto 
<SIM> PI3 – e o importante é a sedução 
PI1 – e o contrário também pode dar / eu a tentar fazer um esforço ahm para 

comunicar e o outro está-se ali a rir <IND> e eu fico assim o que é que terei dito 
<IND> mas sedução é a que fica melhor  

<SIM> PI3 – exacto / claro / claro / eu não sei qual é a palavra / mas para mim / de 
acordo / é para mim é sedução  

I – pronto / obrigada / lá está eu sabia que isto de conversar convosco  
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<RISOS> 
PI3 – eu não sei eu não sei / para mim é seduzir / porque de facto repare quantas 

vezes nós somos seduzidas / não conhecemos a pessoa de lado nenhum não 
é? 

PI1 – claro 
PI3 – estamos com ela e vimos completamente seduzidas 
<SIM> I – sentimos aquela aquela empatia 
PI3 – COMPLETAMENTE seduzidas 
<SIM> PI1 – claro 
I – exacto é verdade  
PI1 – é 
PI3 – eu acho que é  
PI1 – mas não é pelo bom humor 
<INT> PI3 – não sei se há um outro termo  
<SIM> I – exacto 
<SIM> PI1 – pode até não ser nada  
<SIM> PI3 – pode não ser nada por aí+ / não tem nada que ver com com  
PI1 – e até podemos ser seduzidos por pessoas de cara amarradíssima isso já me 

aconteceu / de cara amarradíssima / seriíssimos ahm aborrecidíssimos 
<INT> PI3 – a forma como dizem e aquilo que dizem 
<INT> PI1 – mas a forma como dizem / seduz-nos não é? 
<SIM> I – pois 
<SIM> PI3 – seduz-nos / e a sedução 
PI1 – e nós às vezes podemos ser cativados <IND> 
I – exacto 
PI3 – é / lá está / a sedução que conduz ao cativar  
I – ao cativar 
PI3 – ou seduzes+ 
I – ok / ok  
PI3 – não sei se é este o termo mas pronto 
PI1 – uhm uhm 
PI3 – exactamente eu só me lembro do Principezinho / que é aquela capacidade de 

conseguir seduzir o outro 
PI1 – é  
I – uhm uhm completamente  
PI1 – é um bocado isso 
PI3 – do outro ficar com vontade de+ 
I – de o conhecer 
PI1 – claro 
PI3 – de+ 
PI1 – e de saber mais 
PI3 – esta coisa  
I – exactamente / bom a segunda pergunta no fundo vocês já acabaram por ir 

respondendo que era se havia alguma dimensão ou descritor que vos causasse 
estranheza ahm foi esta do bom humor  

PI1 – sim eu acho que sim 
I – não é? 
PI3 – estranheza isto é / que lança algumas dúvidas+ / mas só o termo em si só o 

termo em si / percebemos qual é a intenção  
<SIM> PI1 – não é bem estranheza / acho que o termo podia se calhar ser mais ahm 
I – é provavelmente irei irei ahm adoptar a vossa sugestão 
PI3 – chama-lhe sedução comunicativa / chame-lhe sei lá uma coisa qualquer assim / 

mas tem que haver esta coisa 
I – exacto exacto 
PI3 – que eu acho que sim 
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I – ahm se existe alguma dimensão mais relevante em relação às outras / já falaram 
da afectiva / não é? / por isso a última pergunta é / e é para terminar tipo com 
chave de ouro / se na vossa opinião ahm / não / qual é a pertinência desta 
competência no perfil do professor de línguas? / na vossa opinião 

PI3 – no mundo actual? 
I – actualmente 
PI3 – actualmente é quase indispensável+ // quando me respondeu assim foi o que me 

veio imediatamente à cabeça não é? 
PI1 – é 
PI3 – a escola é cada vez mais inclusa+ // e nós sentimos isso nós chegamos ao 

portão da nossa escola+ 
I – uhm uhm 
PI1 – cada vez mais temos alunos de proveniências  
PI3 – temos aí um retrato / completo do que é uma escola absolutamente inclusa 

desde ciganos a africanos a / TUDO  
PI1 – tudo ali vai parar  
PI3 – portanto / parece-me que é quase incontornável+ 
I – exacto / exacto 
PI3 – ahm quase que / sei lá quase que achamos que hoje é impossível não se pensar 

nestas coisas 
<INT> PI1 – eu acho que deve haver poucas escolas / só se for naqueles meios muito 

muito muito ahm interiores ou seleccionados  
<SIM> PI3 – eu também acho / muito seleccionados / ou seleccionados 
PI1 – porque de facto hoje em dia as escolas  
<INT> PI3 – sei lá aqueles colégios internos que seleccionam / tenho a certeza que 

não têm esse problema  
I – pois 
PI1 – sim mas depois de resto 
PI3 – agora isto é absolutamente pertinente  
PI1 – completamente pertinente  
PI3 – está numa das primeiras preocupações da educação actualmente / acho eu 
I – uhm uhm / e será que para aplicar este modelo ao professor de línguas falta aqui 

alguma coisa? 
PI3 – olhe Mónica eu acho que não 
I – ok 
PI3 – sinceramente acho que não porque acho que isto está / absolutamente exaustivo 

não sei se a pessoa acha <IND> realmente rigorosamente mais nada depois / da 
excelente descrição  

<SIM> PI1 – depois de tanta coisa 
PI3 – pois exactamente  
<IND>  
I – mas é melhor do que ser só uma cabeça a pensar não é? 
PI3 – está bem está bem 
<SIM> EM – claro / mas eu acho que está aqui um trabalho excelente excelente 
PI3 – está extremamente bem classificado  
I – então sendo assim / dou por terminada a entrevista 
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Língua Ocorrências

Português 9

Língua Ocorrências

Português 7

2.1. Porquê?

Categoria Ocorrências UC:

Expressão da identidade 3 "É a minha língua, representa e exprime a minha cultura e a minha identidade, pelo que é difícil escolher outra." [CF1-PLC]

"Não consigo imaginar outro modo (…) de ir desbravando o sentido da minha existência." [CF2-PLC]

"Porque é a minha língua, faz parte da minha identidade. (…) É A MINHA LÍNGUA." [OF2-PLC]

Acesso ao conhecimento 1 "Não consigo imaginar outro modo de apreender o mundo, de construir o meu conhecimento" [CF2-PLC]

Acesso facilitado a outras línguas 2 "como provém do Latim, dá-nos uma maior facilidade em compreender um grande número de dialectos e línguas românicas" [CF3-PLC]

"considero que fui uma privilegiada ao aprender primeiro o português pois a partir daí todas as línguas parecem ser mais fáceis" [PI1-PLC]

Expressão de emoções 1 "Não consigo imaginar outro modo (…) de sentir diferentes emoções e sentimentos" [CF2-PLC]

Beleza da língua 1 "Para mim é uma língua muito bonita, "cantada" por grandes poetas que a deram a conhecer ao mundo." [OF2-PLC]

Riqueza vocabular 1 "A riqueza a nível de vocabulário permite-nos nomear de formas variadíssimas sentimentos e sensações que dão colorido à vida" [PI1-PLC]

Diversidade intralinguística 1

Língua Ocorrências

Inglês 1

2.1. Porquê?

Categoria Ocorrências UC:

Gosto pela língua 1 "Sempre foi a minha língua do coração" [OF3-PLC]

Beleza da língua 1

Língua Ocorrências

Não respondeu 1

Sim 8

Não 1

Contextos

Português Inglês Francês Alemão Espanhol Italiano Checo Húngaro Grego

Em família 9

Com os amigos 9 3 2 1

Em conversas na Internet 6 4 1 1

Em troca de e-mails 8 5 2

Em correspondência (cartas, postais…) 9 3 1

Em leituras 9 9 6 1 1 1

Em situações profissionais 9 6 4 1

Em filmes, cinema, vídeo, tv 8 7 7 3 4 5

Através da música 8 8 5 1 2 4

Viagens 2 3 3 1 3 2 1 1 1

Dimensão linguístico-comunicativa 9 UC:

Competência comunicativa 5 "Um processo vasto que ultrapassa a mera competência linguística - um dos requisitos necessários para a comunicação com os outros." [CF1-PLC]

"Aprender a comunicar na língua que se aprende" [OF1-PLC]

"Utilizar a língua" [OF1-PLC]

"Poder e conseguir comunicar" [OF2-PLC]

"consigo diversificar a minha forma de comunicar com os outros" [PI3-PLC]

Competência sociocultural 4 "Aceder à cultura inerente à língua" [OF1-PLC]

"é aperceber-me da diversidade linguística e cultural de outros povos" [OF2-PLC]

"ter a oportunidade de contactar com realidades diferentes" [PI1-PLC]

"Ao aprender uma língua sei mais sobre as outras culturas e posso conhecer mais facilmente outras formas de pensar" [PI3-PLC]

Dimensão pessoal / interpessoal 6

Construção da identidade 1 "Engloba aspectos ligados ao desenvolvimento pessoal e social dos alunos, levando-os a construir a sua identidade através do contacto com outras línguas e culturas." [CF1-PLC]

"Porque acho que o Português é uma língua rica, embora difícil. É uma língua que permite cunhos diferentes consoante o clima: fica leve, alegre, doce e solta no Brasil ou em África. Fica mais triste, dolente e cheia de fado em Portugal. 

Fecha-se e torna-se opaca nos Açores, sibilina nas zonas serranas e cantante no litoral." [PI3-PLC]

"Adoro a sonoridade pomposa e límpida da pronúncia britânica standard (…) e a informalidade descontraída do inglês americano tão familiar ou então a doçura do inglês nasalado da tórrida Austrália e a tentativa polida do inglês colonial em 

sotaque indiano, do Caribe, do Belize, de Tobago e Trinidad, da inconfundível rastafarian Jamaica; das Filipinas e de muitos outros lugares nos cinco continentes " [OF3-PLC]

1. Língua(s) Materna(s)

2. Se voltasse a nascer, escolheria como LM:

3. Consoante os contextos em que me movimento, utilizo / contacto com diferentes línguas?

Línguas utilizadas

4. Para mim, aprender LE é:

Dados da secção "O Meu Perfil Linguístico-Comunicativo"
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Abertura em relação ao Outro 3 "O horizonte que se alarga; viajar, não arredando pé; satisfazer um desejo muito intrínseco (impossível!) de estar em todo o lado; portas e janelas abertas para outras realidades" [CF2-PLC]

"Ver o mundo com outro olhar" [OF2-PLC]

"É ir ao encontro do outro numa perspectiva de diálogo e com uma atitude de receptividade, abertura e curiosidade face ao desconhecido" [OF3-PLC]

Enriquecimento pessoal 1 "é "abrir portas" para um enriquecimento pessoal" [OF2-PLC]

Competência de aprendizagem 1 "É também exercitar a capacidade cerebral, o raciocínio e abrir os horizontes do intelecto" [OF3-PLC]

Dimensão ética / política 4

Educação para a cidadania 2 "Aprender LE favorece o desenvolvimento da educação para a cidadania e a formação de cidadãos  intervenientes e autónomos." [CF1-PLC]

"aprender a ser-se mais tolerante enquanto cidadão do mundo" [OF2-PLC]

Integração no mundo 2 "tornar-me parte do mundo" [OF3-PLC]

"é como ter um passsaporte para viajar pelo mundo" [PI2-PLC]

5. LE que domino (melhor ou pior):

Mais Mais ou menos Menos Mais Mais ou menos Menos Mais Mais ou menos Menos Mais Mais ou menos Menos Mais Mais ou menos Menos Profissional TV/cinema Leituras Viagens Música Amigos Formação académica Aprendizagem

Inglês 7 2 5 3 6 1 2 5 3 1 5 3 1 2 6 5 4 2 1 1

Alemão 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Francês 7 1 5 3 1 4 2 2 3 2 2 4 1 2 3 3 3 2 1 1 1

Italiano 1 2 2 1 3 1 5 1 4 1 4 2 1 4

Espanhol 1 5 1 5 6 3 3 3 3 3 1 5

Catalão 1 1 1 1 1 1

Russo 1 1 1 1 1 1

6. Como aluno de línguas, sou:

Mau

Medíocre

Razoável 5

Bom 4

Muito bom

Atitudes 14 UC:

Gosto pela aprendizagem 6 "Gosto de aprender e conhecer cada vez mais." [CF1-PLC]

"Gosto e vontade de aprender" [CF2-PLC]

"Gosto de aprender, de estudar" [OF1-PLC]

"Estar disponível para e gostar de aprender" [OF2-PLC]

"disponibilidade mental" [OF3-PLC]

"o gosto por aprender e conhecer mais" [PI3-PLC]

Curiosidade / interesse pelo Outro 4 "Sou curiosa." [CF1-PLC]

"interesse pelas diferentes culturas" [CF2-PLC]

"ter curiosidade" [OF2-PLC]

"curiosidade" [OF3-PLC]

Auto-confiança 1 "Auto-confiante." [CF1-PLC]

Otimismo 1 "Optimista." [CF1-PLC]

Desinibição 1 "desinibição" [OF3-PLC]

Gosto pelas línguas 1 "gostar da sonoridade das palavras" [PI1-PLC]

Conhecimentos 0

Capacidades 25

Apetência para aprender línguas 1 "Compreendo e interiorizo com facilidade o sistema da língua" [CF2-PLC]

Capacidade de memorização 2 "boa memória" [CF2-PLC]

"boa memória" [OF3-PLC]

Competência fonológica 3 "facilidade em adquirir uma boa pronúncia" [CF2-PLC]

"estar atenta ao sotaque" [CF3-PLC]

"tenho ouvido" [PI2-PLC]

Recurso ao repertório plurilingue 2 "hábito de comparar diferentes línguas" [CF2-PLC]

"relacionar a nova língua com as que já conheço tentando dar sentido" [PI1-PLC]

Capacidade de organização 1 "organização" [OF1-PLC]

Capacidade de trabalho 3 "fazer os TPC; fazer bastantes leituras e traduções" [CF3-PLC]

"capacidade de trabalho" [OF1-PLC]

"ter capacidade de trabalho" [OF2-PLC]

Paciência 2 "paciência" [OF1-PLC]

"ser paciente" [OF2-PLC]

Disciplina 1 "disciplina" [OF1-PLC]

Capacidade reflexiva 1 "ter alguma capacidade reflexiva" [OF2-PLC]

Capacidade de improvisação 1 "habilidade para a improvisição" [OF3-PLC]

Empatia 1 "empatia" [OF3-PLC]

Saber ouvir 1 "acuidade auditiva" [OF3-PLC]

Perseverança 4 "Perseverante." [CF1-PLC]

"Perseverança" [OF1-PLC]

"persistência" [OF3-PLC]

Expressão Escrita Expressão Oral Circunstâncias de contacto com a LEInteração

Língua

Compreensão escrita Compreensão Oral

7. As minhas principais qualidades enquanto aluno de línguas são:
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"perseverança" [OF3-PLC]

Perspicácia 2 "perspicácia" [OF1-PLC]

"ter alguma perspicácia" [OF2-PLC]

Atitudes 9 UC:

Pragmatismo 1 "Considero que não vale a pena apender determinadas línguas." [CF1-PLC]

Cautela 1 "Arrisco pouco." [CF1-PLC]

Perfecionismo 4 "Perfeccionista" [CF2-PLC]

"Gostava de ser muito perfeccionista, e o perfeccionismo é um grande inimigo da aprendizagem." [CF3-PLC]

"Perfeccionismo" [OF3-PLC]

"ser exigente comigo própria" [PI3-PLC]

Ansiedade 3 "Ficava enervada / nervosa quando me enganava e me expunha perante a turma" [CF3-PLC]

"ansiedade" [OF3-PLC]

"ter inibição em relação à produção oral noutra língua por sentir receio de estar a fazer uma figura ridícula" [PI1-PLC]

Conhecimentos 1

Maior valorização do domínio escrito 1 "dei mais ênfase à compreensão/expressão escrita." [CF2-PLC]

Capacidades 7

Pouco comunicativa 1 "Desejava ser uma pessoa mais comunicativa" [CF2-PLC]

Falta de competência fonológica 1 "No Inglês, sempre tive muita dificuldade no sotaque, porque as aulas eram dadas sem materiais audio-visuais (discos, televisão…)" [CF3-PLC]

Ritmo lento de aprendizagem 2 "Aquisição lenta, que precisa de muita reflexão. Aprendo com esforço." [OF1-PLC]

"preciso de tempo e de espaço para compreender, interiorizar" [OF2-PLC]

Dificuldade em trabalhar em grupo 1 "Nem sempre gosto de trabalhar em grupo, a não ser que o grupo tenha capacidade de trabalho, vontade de se actualizar e responsabilidade na organização e distribuição das tarefas." [OF1-PLC]

Desorganização 1 "Sou uma pessoa um bocado desorganizada" [OF2-PLC]

Impaciência 1 "impaciência" [OF3-PLC]

Primeira Língua Oficial

Português 7

Justificações: UC:

8 "sendo o país anfitrião, teríamos a oportunidade de valorizar a nossa língua e cultura" [CF1-PLC]

"por Portugal ser o país anfitrião" [CF2-PLC]

"porque os eventos decorreram em Portugal" [CF3-PLC]

"porque é a língua anfitriã" [OF1-PLC]

"porque é a língua do país organizador" [OF2-PLC]

"Não me parece importante existir uma língua oficial. Penso que qualquer país que acolha eventos internacionais deverá promover a sua identidade linguística e cultural" [OF3-PLC]

"porque era a língua do país organizador e não faria sentido não ter o lugar de destaque" [PI1-PLC]

"porque era a língua oficial do país promotor do evento" [PI3-PLC]

3 "Português é a 6ª língua mais falada no mundo." [CF1-PLC]

"por ser falado por tantos brasileiros e africanos que residem entre nós" [CF2-PLC]

"é segundo me parece, a quinta língua mais falada no mundo: Brasil, os Países Palops de África" [CF3-PLC]

Não responde 2

Segunda Língua Oficial

Inglês 6

Justificações: UC:

5 "a língua inglesa tem vindo a adquirir o estatuto de primeira língua na comunicação internacional: nas tecnologias globais da informação, nos negócios, na ciência, etc." [CF1-PLC]

"porque está instituído como língua internacional e desse modo a projecção e compreensão do evento estender-se-ia a grande parte do mundo" [CF2-PLC]

"porque é a língua estrangeira da comunicação global" [OF2-PLC]

"porque seria o veículo mais fácil para a maioria dos participantes" [PI1-PLC]

"porque é a língua mais internacional" [PI3-PLC]

1 "porque é uma língua bastante simples na sua estrutura gramatical" [CF3-PLC]

2 "porque é (…) provavelmente uma das línguas mais faladas no mundo" [CF3-PLC]

"porque é uma língua muito falada no mundo" [OF1-PLC]

Francês 1

Justificações: UC:

1 "porque é uma língua importante em termos europeus e não só" [PI3-PLC]

Não responde 2

Terceira Língua Oficial

Espanhol 6

Justificações: UC:

1 "é a língua dos nossos vizinhos" [CF1-PLC]

5 "a 3ª mais falada no mundo" [CF1-PLC]

Proximidade geográfica

Uma das línguas mais faladas no mundo

Língua de comunicação internacional

Uma das línguas mais faladas no mundo

8. E os meus defeitos são:

9. Na minha perspectiva, se Portugal voltasse a organizar um evento internacional, as quatro línguas oficiais deveriam ser:

Simplicidade da estrutura da língua

Língua importante

Valorização da língua e cultura do país anfitrião

Uma das línguas mais faladas no mundo

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas  -     Mónica Bastos
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"porque também é bastante falada na Espanha e por quase toda a América Latina (excepto Brasil) e por toda a América Central" [CF3-PLC]

"porque é outra língua muito falada no mundo e na Europa" [OF1-PLC]

"porque é uma língua que tem cada vez mais falantes (sobretudo no continente americano)" [OF2-PLC]

"porque existe uma enormíssima comunidade de falantes" [PI1-PLC]

Ucraniano 1

Justificações: UC:

1 "porque facilitaria a vida a uma comunidade que já é representativa em Portugal e, desse modo, também lhe estaríamos a reconhecer importância e valor" [CF2-PLC]

Não responde 2

Quarta Língua Oficial

Francês 2

Justificações: UC:

1 "continua a ser uma língua conhecida" [CF1-PLC]

1 "continua a ser uma língua (…) considerada útil" [CF1-PLC]

Língua muito falada na Europa 1 "porque é uma língua muito falada na Europa" [OF2-PLC]

Sueco 1

Justificações: UC:

1 "para aproximar aqueles que, na Europa, têm estado tão longe de nós, no seu palácio de gelo, quase polar"  [CF2-PLC]

Poder económico dos seus falantes 1 "Talvez se entusiasmassem e começassem a investir no nosso rectangulozinho" [CF2-PLC]

Chinês 2

Justificações: UC:

1 "porque tem uma enorme extensão de falantes po todo o mundo" [CF3-PLC]

Língua muito falada na Europa 1 "porque existem cada vez mais falantes na Europa" [PI1-PLC]

Francês / Alemão / Italiano 1

Justificações: UC:

Línguas muito faladas na Europa 1 "porque são línguas muito faladas na Europa" [OF1-PLC]

 Alemão 1

Justificações: UC:

Língua importante 1 "porque é igualmente influente" [PI3-PLC]

Não responde 2

Línguas utilizadas:

Português Francês Inglês Alemão Italiano Espanhol Eslovaco

Ações de formação 13 7 4 12 1

Clubes 4 2 1 3 2

Teatro 1 1

Visitas / viagens de estudo 10 4 3 3 2 2

Feira do livro 1 1

Jornal da escola 1 1

Tradução 1 1

Acolhimento de um professor estrangeiro 1 1 1 1

Projetos europeus 2 2 2 1 1

Interação com falantes nativos 4

Contacto com outras culturas 6

Reflexão sobre o PEA 1

Utilização das TIC 1

Maior proximidade dos alunos 3

Aquisição de novos conhecimentos 3

Partilha de experiências profissionais 4

Comparação entre realidades escolares 1

(Re)construção de representações culturais 1

Desenvolvimento de competências sociais 1

Desenvolvimento da CCI 1

Língua de prestígio

11. Resultados da minha participação nestes projetos:

10 . Projetos relacionados com LE em que participei:

Número de falantes em Portugal

Língua útil

Promover a aproximação entre povos

Uma das línguas mais faladas no mundo
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REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE A ABORDAGEM INTERCULTURAL 

 

 

Potencialidades 
 

Categorias Ocorrências Unidades de conteúdo 

Consciência e 
valorização da 
dimensão ética 
do ensino das 

línguas 

14 

"Mas, uma das dimensões, que é a tolerância, a luta contra os estereótipos, isso o professor de línguas pode lutar. Há uma 
responsabilidade da escola, dos sistemas, e não só do professor" [OF1-DI] 

"do lado dos valores / do plurilinguismo do intercultural / sim / aí tem / tem" [OF1-EN] 

"ajudar os alunos a se tornarem / ahm / cidadãos do mundo + / não é só o meu cantinho é que interessa + / e os portugueses é que são 
bons + / ou o que é tradicional é que é bom + / não / acho que não / acho que eles têm é que se abrir ao mundo + / e abrir / ahm / a 
mente e a perspectiva e os valores deles / para serem cidadãos da Europa e do mundo + (...) e acho que é mais a esse nível / que eu 
procuro" [OF1-EN] 

"isto pressupõe nós ajudarmos o aluno / porque nós transmitimos conhecimentos mas também o ajudamos a ser pessoa (…) e nós temos 
que ir transmitindo ao aluno estas competências que são mais do foro ahm que são as competências do foro do saber mas também do 
foro do saber ser (...) saber ser / e portanto / e eu acho que as línguas por acaso mais do que se calhar qualquer outra disciplina / as 
línguas mas não é só o inglês o inglês o francês o português (...) as línguas mais do que outra disciplina / tocam / cada passo / até da 
<IND> / tocam não só no saber mas no saber ser / no saber ser e no saber estar (...) saber evoluir" [CF1-EN] 

"é preciso trabalhar ter vontade e ahm / a cidadania europeia portanto é uma realidade que eles neste momento / a cidadania europeia 
engloba o mundo todo / somos muito cidadãos não é? / ahm e tenho posto bastante tónica nesta necessidade de estarmos abertos de 
querermos fazer de querermos conhecer ahm que é importante aprender línguas que é importante conhecermos o outro e que só depois 
é que consseguimos <IND> só assim é que é possível <IND> e que neste momento ahm (...) eu digo-lhes também ahm eu neste momento 
/ cada vez mais tomadas de posição ahm decisões ahm importantes para a vida de toda a gente cada vez mais são mais conjunturais / 
cada vez são mais conjunturais / ora então temos todos que estar muito atentos / muito atentos à realidade que nos circunda / muito 
críticos das coisas / tenho posto muito a tónica nisso e tudo se consegue não é? (...) de uma maneira mais simples ou mais complexa ahm 
a partir de uma notícia de jornal ou a partir de um discurso político ou a partir de um texto / ahm ou a partir de uma história que eles 
trazem uma vivência" [CF2-EN] 

"Mesmo entre falantes da mesma língua materna, a intercompreensão é o objectivo último da comunicação, visto tratar-se de um 
patamar de confronto, negociação e co-construção do Eu e do Outro (cada um com a sua subjectividade, marca social e cognição 
linguística)" [CF2-DSC]. 

"Quanto mais intercompreensão existir, menos conflitos se verificarão" [CF2-DSC] 
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"o acesso e a aprendizagem de línguas é essencial para promover a compreensão e comunicação, fomentar o contacto com pessoas, 
sistemas de valores, estilos de vida e culturas diferentes e, por conseguinte, reforçar os valores da liberdade, da amizade e tolerância em 
relação a outros povos." [CF1-DBC1] 

"A aprendizagem de línguas não se esgota em si mesma, mas antes vai-se alargando e aperfeiçoando como instrumento de 
conhecimento e de partilha. É fundamentalmente para isto que servem as línguas, num quadro ideal de convivência pacífica e 
democrática." [CF2-DBCR2] 

"É compreensível que a política educativa europeia e a nacional ponham a ênfase nas competências plurilingue, intercultural e de 
intercompreensão, tendo em conta os esforços no sentido da construção de uma Europa una e coesa. Por um lado, trata-se de valorizar 
as identidades e línguas nacionais; por outro lado, anseia-se pela consolidação da Identidade Europeia, de uma sociedade democrática 
forte" [CF2-DBCR2] 

"promover uma atitude de tolerância em relação aos outros na generalidade, bem como em relação às culturas e às línguas" [OF1-
DBOR2] 

"Deste modo, interessa encarar o ensino/aprendizagem das línguas como uma estratégia de desenvolvimento de competências várias no 
contacto com contextos sociais e culturais diversos, para assim se promover a capacidade de intercompreensão e abertura aos outros. 
Isto é, perspectivar o ensino das línguas enquanto veículos de atitudes e valores fomentadores de sociedades mais democráticas e plurais 
e, consequentemente, mais progressistas." [OF3-DBOR6] 

"A importância das línguas no mundo globalizado em que actualmente vivemos é inegável e a escola deve assumir o seu papel 
estruturante na construção de social de cidadãos numa Europa em construção. A educação, uma vez mais, não pode ir a reboque das 
dinâmicas sociais e deve assumir, sem constragimentos, uma função de liderança neste processo evolutivo. As mudanças sociais devem 
ser sempre equacionadas e prospectivadas pela escola." [PI3-DBOR4] 

"Esta temática é fácil de integrar no ensino de línguas, dado o carácter formativo da disciplina." [OF2-AOF] 

Consciência e 
valorização da 

diversidade 
13 

"Penso que a diversidade linguística é uma realidade que não pode ser questionada, porque sem ela não há criatividade ou maneiras 
diferentes de ver o mundo." [OF1-GF] 

"Quem pensa que fica mais pobre no contacto com outras línguas ou é xenófobo ou nacionalista extremo! Quem se fecha em si mesmo 
não pode evoluir! A história da humanidade e da sua evolução filogenética é um exemplo disso. Somos animais sociais e interactivos por 
excelência!!" [OF3-GF] 

"É um facto inegável que a partilha de uma língua comum agiliza a comunicação, ou não fosse prova disso a globalização e a resposta 
imediata que nos possibilita. Todavia, viveremos num mundo deveras redutor se nos protegermos nos nossos nichos linguísticos e 
culturais. (...) Será difícil conceber um mundo onde todos se compreendam a falar as línguas respectivas, mas a curiosidade e necessidade 
face ao que os outros têm para nos oferecer são desafios excepcionais à nossa capacidade de conhecer e interagir com a multiplicidade 
de hábitos, gestos e palavras" [OF3-GF]  
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"Aqui estamos nós a fazer uma espécie de globlização (=comungamos/partilhamos/acedemos à mesma informação), mas na nossa 
própria língua. Não é fantástico?!?... Sem qualquer tipo de vírus associado, sem perdas, sem lamentações!!" [OF3-GF] 

"Viva Babel! O título homenageia Pepe Velo, professor, revolucionário galego, que criou o lema e viveu por ele. Viver junto é o tema 
deste século. Tolerância deve ser o mote universal." [OF3-GF] 

"A diversidade linguística é essencial à construção da herança da humanidade. Cada língua encerra uma sabedoria cultural única. A perda 
de qualquer língua é, logicamente, uma perda para a humanidade." [OF3-GF] 

"de facto nós não estamos numa sociedade cada vez menos é uma sociedade fechada não é? nós estamos abertos / esta abertura ahm a 
tudo não é? esta abertura de fronteiras / fez com de facto nós perdêssemos um pouco desta identidade / perdêssemos ahm num 
determinado sentido / perdêssemos no sentido de facto de de nós entendemos que o centro do mundo no fundo éramos nós não é? / e 
como nós todos éramos falantes nativos do português e não tínhamos assim grandes problemas porque tínhamos muito poucas pessoas 
oriundas de outros países a coisa passou-se bem / mas cada vez mais somos uma sociedade aberta e isso quer dizer que cada vez mais na 
nossa aula temos portugueses temos chineses temos russos temos ucranianos temos meninos que estiveram com os pais e que vieram 
da Venezuela tivemos outros que vieram de França tivemos outros que vieram da Suíça e portanto é isso que nós temos e então temos 
que trabalhar / com essas pessoas não é?" [PI1-EN] 

"a escola é cada vez mais inclusa+ // e nós sentimos isso nós chegamos ao portão da nossa escola+ (…) temos aí um retrato / completo do 
que é uma escola absolutamente inclusa desde cigamos a africanos a / TUDO (…) portanto / parece-me que é quase incontornável+ (...) 
quase que achamos que hoje é impossível não pensar nestas coisas" [PI3-EN] 

"cada vez mais temos alunos de proveniências (…) tudo ali vai parar (…) eu acho que deve haver poucas escolas / só se for naqueles meios 
muito muito muito hm interiores ou seleccionados" [PI1-EN] 

"hoje até o próprio inglês padrão está ahm um pouco a esvanecer-se (…) porque / além disso há o inglês da África do Sul há o inglês das 
Caraíbas há há hoje há vários tipos de inglês+/ e há o inglês como língua franca (…) que é uma mistura desses todos (...) que é outro 
inglês / é uma mistura desses todos (...) em que cada um lhe dá o seu cunho pessoal em que cada um lhe dá o *accent* pessoal" [CF1-EN] 

"Embora tendo o mínimo de consciência do que está a acontecer no nosso país quanto à diversidade de línguas que proliferam e surgem, 
confesso não ter dados objectivos que suportassem este meu 'feeling'. É verdadeiramente assustador o número apresentado o que me 
faz pensar se, de facto, eu não estarei a cometer o erro crasso de pensar que apenas temos ainda uma língua materna." [PI1-DBCR1] 

"A mobilidade física e virtual é hoje uma realidade que nos toca a todos. As sociedades Portuguesa, europeia e mundial estão cada vez 
mais próximas e consequentemente mais diversas em termos linguísticos e culturais. Relativamente a Portugal, passámos de um país de 
emigração para um país de imigração de pessoas oriundas, não só de países de língua oficial portuguesa como o Brasil e Angola..., mas 
também outros países da União Europeia e do Leste Europeu. Este facto tornou a nossa sociedade plurilingue e multicultural" [CF1-DBC1] 

"Esta realidade é incontestável e coloca-nos o enorme desafio que é como integrar estes alunos nas nossas escolas. Percebe-se, também, 
a necessidade que existe em se valorizar e promover um maior conhecimento desta diversidade." [PI3-DBCR1] 

Valorização da 
competência 

7 "muitas vezes a intercompreensão nasce da necessidade de entendermos o outro e sermos entendidos o que não é exactamente o 
mesmo que dizer que falamos fuentemente e com correcção extrema esta ou aquela língua" [PI1-GC] 
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comunicativa 
"eu acho que é importante é as pessoas tentarem comunicar / ao outro e conseguirem comunicar isso é que é fundamental / se aquilo 
está com mais erros de gramática ou menos erros de gramática não é a parte mais importante da comunicação a parte ahm importante 
realmente é eu conseguir transmitir uma ideia ao outro e o outro entender aquilo que eu quero+" [PI1-EN] 

"o essencial é nós entendermo-nos ahm entendermos e fazermo-nos entender (…) ahm se calhar ahm o falar correctamente / 
gramaticalmente falando (…) a língua / não é assim tão importante / o importante é comunicar" [CF1-EN] 

"as línguas estrangeiras servem para isso / para que haja comunicação / portanto a solidariedade tem de estar presente não é? como 
ingrediente de base" [CF2-EN] 

"numa Europa plurilingue e multicultural, o acesso a várias línguas e culturas é essencial para minimizar as barreiras linguísticas e 
culturais e para que a comunicação surja de forma interveniente e autónoma" [CF1-DBCR2] 

"é uma mais-valia compreender e saber utilizar línguas estrangeiras, principalmente porque essa competência linguística / comunicativa 
pemite o derrubar de barreiras e, desse modo, aproxima diferentes falantes, podendo oferecer inúmeras vantagens (pessoais, 
profissionais, de cariz comercial, político, cultural, etc.)." [CF2-DBCR2] 

"Em sala de aula, podemos apresentar aos alunos, expressões equivalentes, mas em diferentes línguas. Estes terão de fazer a descoberta 
das analogias e concluir que é possível comunicar com outras 'culturas' sem saber as respectivas línguas, porque comunicar é muito mais 
do que dominar uma língua. Comunicar implica vontade de conhecer os outros e desejar partilhar ideias e saberes." [PI2-DBOR2] 

Visão integrada 
das línguas 

7 

"aquela velha ideia de que as línguas, tal como as fronteiras geográficas funcionavam de forma estanque e de que para comunicar noutra 
língua teríamos de a dominar está muitíssimo ultrapassada" [PI1-GP] 

"no aspecto de me ajudar a ser professora de línguas" [OF2-EN] 

"nós não estamos só a ensinar a língua a estrutura / e a pô-los a comunicar corretamente nessa língua / estamos a dizer-lhes por trás isso 
pode ser um instrumento ahm bom é um recurso que eles têm para se poderem movimentar mas poderão através nessa língua 
reconhecer outros pontos de contacto / com a deles ou com outras diferentes ainda não é?" [OF3-EN] 
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"enquanto professora de línguas eu penso que o Latim me ajudou bastante (…) e ajudou-me bastante ahm para fazer um estudo 
comparativo com as línguas românicas / ahm como sabe o Latim era uma língua mãe das línguas românicas (…) o Francês o Português o 
Italiano o Espanhol (...) e nessa perspectiva / embora eu não saiba nenhuma dessas línguas quer dizer falar fluentemente nenhuma 
dessas línguas / mas no plano escrito ahm essa base ajuda-me muito / ajuda-me muito a compreender embora até a conjugação verbal 
seja completamente diferente bem no Francês não é assim tão diferente / mas no Espanhol e no Italiano é diferente e no entanto eu 
acho que não me perderia a entender um espanhol ou um italiano até porque já tenho estado com espanhóis e italianos e (...) enquanto 
professora de Língua Portuguesa eu socorro-me muito do Latim / quanto mais não seja para explicar vocábulos (...) para ir à raiz ao étimo 
do vocábulo para dizer como é que se escreve ou para mostrar diferenças entre vocábulos muito parecidos homónimos etc. (...) ahm e 
também às vezes para explicar até a sintaxe (...) portanto penso que o Latim me tem ajudado muito mesmo apesar de não haver Latim eu 
faço uso diário do Latim no meu raciocínio e acho que isso foi uma mais-valia para o meu raciocínio / sobre a estrutura da língua / depois 
ahm também me ajuda muito no campo intercultural (...) porque como sabe o Ocidente / toda a cultura ocidental está baseada na 
cultura greco-romana (...) e isso foi também uma mais-valia para o meu conhecimento ahm nesse aspecto ahm facilita muito" [CF3-EN] 

"tenho muita pena / do Latim ter sido (…) estar a desaparecer da escola não sei se ele já não voltará a aparecer porque ele já foi extinto e 
já voltou a aparecer ahm mas penso que se o Latim fosse dado nas escolas de uma outra maneira ahm que não fosse tão à base daqueles 
textos ahm / mais difíceis (...) ora / sim como uma plataforma um começo de ligação de comparação de línguas modernas" [CF3-EN] 

"eu enquanto aluna de clássicas quando andava na faculdade achava que o Latim ahm podia ser uma língua que dizer não digo o Latim 
ahm clássico o Latim como língua falada vulgar o dito vulgar que depois despoletou as românicas / poderia ser uma mais-valia de 
aproximação de várias culturas e de vários povos uma vez que a América foi colonizada por portugueses e espanhóis (...) a América do 
Norte portanto o Canadá por franceses não é? e ingleses / e como quer dizer nesta perspectiva mundial digamos assim os romanos 
estiveram de certa forma presentes por todo o lado quer dizer na Europa estiveram presentes em todo o lado e deixaram as suas ahm 
portanto com os Descobrimentos isso alastrou eu pensava sempre que o Latim iria ser ahm este Latim falado não é? o Latim portanto iria 
ser uma plataforma de entendimento geral / e não era só eu que achava isso (...) porque entre portugueses espanhóis e franceses e 
italianos e os diversos e os romenos ahm mais afastados etc. e os ingleses e germâncos ocupados (...) que foram ocupados pelo Império 
Romano eu pensei sempre que fosse uma plataforma de um bom entendimento e que pudesse estar na base uma vez que o Português 
também estava na África uma vez que o Francês também estava na África não é? porque houve muita colonização francesa e portuguesa 
na África / pensei também na Ásia os portugueses também lá estiveram / os ingleses também lá estiveram ahm pronto pensei que talvez 
fosse uma possibilidade" [CF3-EN] 

"rentabilizar a transparência das línguas; aproximar os sistemas gramaticais; comparar culturas e hábitos." [OF1-DBOR2] 

Integração nas 
planificações 
dos docentes 

6 

"redefinindo o plano de aula" [OF3-GC] --> resposta à pergunta: "como podemos nós, professores e alunos, mudar esta realidade???" 

"Se planificarmos, se introduzirmos estas questões de uma forma sistemática na nossa planificação, conseguiremos desenvolver a 
intercompreensão nos nossos alunos e, logicamente, a competência plurilingue e pluricultural" [OF3-DI] 

"Não quer dizer que vamos criar uma torre de Babel em todas as aulas. Podemos é ajudar os alunos a chegar ao sentido noutras línguas… 
Há pequenos momentos, que podem ser pensados ou planificados, mas pode surgir num momento espontâneo, mas não são todas as 
aulas assim" [OF3-DI] 
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"Eu não sei, porque eu não planifico as aulas sempre nesta perspectiva. A partir do momento que abri os olhos para esta perspectiva, 
estou mais consciente de que de vez em quando preciso de alargar os horizontes dos meus alunos e ajudá-los a aceder ao sentido" [OF3-
DI] 

"E nós vamos modificando sempre as nossas aulas de ano para ano, mesmo estando nos mesmos níveis, e fazemos sempre diferente. 
Estamos a introduzir gradualmente estes aspectos da educação para a cidadania, culturais na nossa aula" [OF2-DI] 

"Como? Os currículos, as planificações, a avalição… têm que reflectir esta realidade." [CF1-DBCR1] 

Prática empírica 
dos professores 

6 

"parece-me bem que de uma ou de outra forma sempre praticamos a intercompreensão se bem que com outros  nomes ou será que 
estou a ver mal o filme? A diferença maior é que o fazíamos empiricamente e sem que lhe fosse reconhecido um mérito especial" [PI1-
GC] 

"Sim, PI1, talvez de forma 'inconsciente'" [OF2-GC] 

"Claro que é" [PI3-GC] --> em resposta à pergunta "quando chegamos a falar francês ou português no primeiro dia a uma sala de aula 
estrangeira e tentamos fazer-nos entender, isso é já intercompreensão, não???" 

"nas nossas vidas, muitas são as vezes em que nós desenvolvemos esta capacidade de tentar compreender o outro, quer através da 
transparência vocabular (penso nas vezes em que vou a Espanha, por exemplo), quer através da constatação das diferenças culturais, 
quer através da interpretação de gestos... Esta capacidade que, em situação real de comunicação, demonstramos ter e activamos para 
tentarmos perceber, compreender, comunicar com o outro, é afinal explicada pelo conceito intercompreensão." [OF2-DBOR2] 

"pontualmente e espontaneamente, recorro ao conhecimento e experiências que os alunos adquiriram ao longo da vida, quer no âmbito 
da língua materna quer de outras línguas estrangeiras, para activar novas competências no domínio daquela que estão a aprender." 
[OF3-DBOR2] 

"Claro" [PI3-GC] --> com reforço da à intervenção "então, parece que a intercompreensão é quando… o professor quiser… (…) ou 
melhor… quando reunir as condições para que seja possível"  

Trabalho 
colaborativo 

entre 
professores de 

línguas 

4 

"Nós temos mesmo um horário em que o grupo tem de estar reunido para trabalhar em conjunto. (…) Mesmo os outros colegas 
consideram que o trabalho colaborativo é muito positivo" [OF2-DI] 

"Desde que se passou a reunir todos os professores de línguas (excepto Português) num mesmo departamento, começa a desenvolver-se 
uma abertura para o diálogo, a partilha" [OF2-DI] 

"trabalhar com o grupo disciplinar / cada um traz uma coisa" [OF1-EN] 

"há sempre a possibilidade de nós discutirmos com alguém / e depois também no fundo abrem-se outras portas outros horizontes aliás 
isso é o que se passa por exemplo no trabalho de grupo que nós fazemos aqui na escola uns com os outros (…) uma cabeça não pensa 
tudo / se nós juntarmos muitas cabeças / o resultado é sempre muito mais profícuo / não é?" [CF1-EN] 
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Crise na 
sociedade 

(individualismo, 
conflitos, 

desigualdades…) 

3 

"ahm acho que se deu em mim / talvez fruto da conjuntura da minha vivência / de toda a conjuntura / ahm económica / mundial / social 
/ esta grande disparidade está a haver uma disparidade cada vez maior entre ricos e pobres / e está a haver mais concretamente a nível 
de escola agora vamos para os nossos alunos para os nossos alunos / ahm um alheamento cada vez maior dos pais relativamente aos 
filhos também / na escola neste momento / na escola neste momento eu não estou a vislumbrar muito ahm o espírito humano tem 
diminuído muito / não se vislumbra eu não vislumbro / que / o espírito / não é? portanto <IND> de facto para um maior refinamento / 
não se vislumbra / um maior refinamento uma maior delicadeza receptividade a tudo aos outros / ahm à cultura / ahm ler / saber / o tal 
alcance da sabedoria não é? / eu não sinto isso eu não vejo isso / depois <IND> para a realidade maior fora de nós / que é toda a 
conjuntura a nível do planeta / ahm não é? / guerra relações entre estados / ahm <IND> que estão a ser resolvidos agora ahm" [CF2-EN]  

"uma verdadeira comunicação intercultural / o que quer dizer que em muitas partes do mundo não está a haver isto (…) não está a haver 
/ os próprios líderes deveriam ter uma boa acção de formação nesta área" [CF2-EN] 

"A escola plurilingue e multiracial a funcionar harmoniosamente seria, numa escala minúscula, o espelho da(s) sociedade(s) que todos 
desejamos. Por enquanto, o mundo (os grandes do mundo) ainda não sabe partilhar o petróleo, o território, a água, outros recursos 
naturais... o poder e o conhecimento. Nas escolas, felizmente que a maior riqueza a partilhar é 'apenas' (!) e unicamente o 
CONHECIMENTO. Então, na escola alcançaremos esse patamar 'utópico', ideal, mais cedo e depois, virá a difusão na sociedade e a sua 
transformação." [CF2-DBCR1] 

Filosofia da 
políticas 

educativas 
nacionais 

1 

"No rol de competências gerais instituídas para o Ensino Básico, figura a competência n.º 4 que confere um lugar de destaque às línguas 
estrangeiras; o Espanhol foi, entretanto, introduzido no sistema; os programas nacionais de língua estrangeira colocam o 'Eu' 
(aprendente) sempre em interligação / interacção com os 'Outros' (o meio envolvente) - o que já é um ponto de partida para a 
exploração de uma envolvência mais alargada; o interculturalismo tem sido um conceito usado pelo Ministério da Educação e tem-se 
vindo a instalar em muitas mentes." [CF2-DBCR2] 

Imbricação 
entre língua e 

cultura(s) 
1 "eu HOJE / se tivesse que dar inglês / eu não sabia dar inglês (…) porque eu não sei nada da cultura inglesa / é nesse aspecto (…) ser 

professora de línguas não é ensinar o funcionamento da língua / hoje mais do que nunca tenho essa certeza" [OF2-EN] 

Valorização da 
capacidade de 
compreensão 

de outras 
línguas 

1 

"penso que somos capazes de entender outras línguas ou não?" [PI1-GC] 
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REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE A ABORDAGEM INTERCULTURAL 
 

 

Constrangimentos 
 

Categorias Ocorrências Unidades de conteúdo 

Representação / 
formação 

tradicional sobre o 
que é 

ensinar/aprender 
uma língua 

12 

"penso que todos enfermamos do mesmo mal que é tentar aprender e aplicar correctamente as línguas porque foi desta forma que 
fomos ensinados, não será?" [PI-GC] 

"Parece que nos preocupamos muito, como dizia a  há pouco, com o desenvolvimento de uma competência comunicativa mais na base 
da correcção linguística, na adequação discursiva, do que com o desenvolvimento de outras que nos ajudam a aceder à informação e a 
reagir a ela (...) com menos esforço" [OF3-GC] 

"parece-me que nós percebemos o conceito de intercompreensão, aceitamos a necessidade de o pôr em prática nas nossas aulas, mas 
temos ainda muito a tendência para ensinarmos a língua estrangeira 'à moda antiga', isto é, fazer os alunos ouvir, ler, escrever e falar 
correctamente" [OF2-GC] 

"porque continuamos a ensinar a língua por objectivos de excelência e não por objectivos de intercompreensão, de diversidade…" [OF2-
GC] 

"Mas não, a prática é que todos os alunos têm que ler bem, escrever bem, comunicar bem em todas as línguas estrangeiras que 
aprende… Será que é este o caminho?" [OF2-GC] 

"acompanhada desta visão redutora de que ensinar uma língua é ensinar vocabulário e estruturar frases gramaticalmente correctas." 
[OF1-DBOR6] 

"Tive uma formação clássica que me habilitou cientificamente para ser professora de línguas estrangeiras. Sou da escola em que, para 
realizar as minhas intenções comunicativas, tinha que activar as minhas competências gramatical e lexical e o sucesso dependia da 
minha capacidade de as usar correctamente. Este modelo persegue-nos e é a ele que nos pegamos quando começamos a dar os 
primeiros passos no ensino. Depois , depende da nossa vontade e capacidade de evoluir profissionalmente, continuarmos afectados a 
ele, ou não!" [OF2-DBOR7] 

"O espaço tradicional da sala de aula é pouco favorável ao contacto real com a identidade linguística e cultural do outro, no sentido 
interactivo do termo. Estes contactos ainda são muito restritos ou praticamente inexistentes e, por isso, a consciência da 
intercompreensão dos nossos alunos é fraca ou nula." [OF3-BDOR6] 

"Muitos continuam a reduzir o espaço didáctico-pedagógico das suas salas à função lexical e gramatical das línguas." [OF3-DBOR7] 
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"Lembro-me de sentir não conhecer línguas a não ser as do currículo ou de ter grande receio de errar ao falar outra língua. Hoje sou 
mais atenta mas sinto que ainda tenho um longo caminho pela frente. Sinto-me ainda como alguém que sabe onde está a casa (língua 
diferente) mas não se atreve a bater à porta para entrar. Talvez por defeito da profissão sempre entendo o 'saber' ou 'conhecer' uma 
língua como conhecê-la." [PI1-DBCR2] 

"aquele cariz artificial em que, às vezes, nos sentimos tentados a cair por força do hábito de práticas pedagógicas de anos." [OF3-
DBOR3] 

"eu acho que isso foi o maior obstáculo ao longo de muito tempo para as pessoas não aprenderem línguas / ou terem algum receio em 
falar (…) porque as pessoas partem do princípio que / aprender uma língua é falar / corretamente essa língua" [PI1-EN] 

Falta de 
(in)formação 

11 

"o problema é que la intercompreensão é um conceito muito pouco claro para nós professores e até alunos" [OF1-GC] 

"não é fácil promover a intercompreensão quando nós pouca prática temos (ou talvez não) da intercompreensão" [OF1-GC] 

"Os professores precisam de ter essa consciência e de formação também" [OF2-DI] 

"O sistema educativo (básico e secundário) Português é o 'anfitrião' e os imigrantes no nosso solo são 'a visita'. A perplexidade, a 
incompreensão, o desajuste, etc. mútuos acontecem, todavia, porque o 'anfitrião' não foi avisado da chegada do forasteiro e, por isso, 
não preparou a recepção, nem a si próprio. Por outro lado, também a 'visita' ou não veio de bom grado e voluntariamente, ou ignora 
completamente os hábitos, costumes e a personalidade do 'anfitrião'." [CF2-DBCR1] 

"Os Ministérios em Portugal não trabalham em sintonia, conjunturalmente, com finalidades nacionais comuns? Até parece que não! 
Abrem-se as fronteiras a milhares de estranhos, mas, como se prepara o País para a permanência / residência, integração e participação 
dessas comunidades na nossa sociedade?" [CF2-DBCR1] 

"a principal dificuldade é (…) conceber actividades pertinentes para o tratamento do tema." [OF1-DBOR5] 

"estes conceitos (plurilinguismo, intercompreensão, etc.) ainda não estão bem claros junto da generalidade dos professores" [OF1-
DBOR7] 

"a temática é actual e nós, professores, por múltiplas razões, temos alguma tendência para 'abandonar' as leituras teóricas que 
sustentam o nosso ensino, imprimindo desta forma alguma rotina nas nossas práticas diárias" [OF2-DBOR6] 

"É verdade que os documentos orientadores do ensino das línguas definem 'competência plurilingue e pluricultural', perspectivando a 
aprendizagem como a construção desta competência. No entanto, materializar esta intenção é difíci, sobretudo porque não possuímos 
dela um entendimento, de facto." [OF2-DBOR6] 

"Penso que muitos desconhecem a filosofia dos últimos programas - ou então,conhecendo-a, ignoram-na - e continuam a fazer como 
aprenderam há 25 ou 30 anos atrás." [OF3-DBOR7] 

"Trabalhar a competência plurilingue e intercultural em sala de aula é muito difícil porque é preciso desmontar muito bem os conceitos 
para os trabalhar" [OF1-DI] 

Desajustes entre a 
filosofia das 

9 "As orientações dos nossos programas de línguas estão de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência, mas os exames 
nacionais que os nossos alunos têm que fazer, orientam-se por critérios de outrora" [OF2-GC] 
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políticas 
línguísticas e 
educativas 

supranacionais e as 
orientações  do ME 

"os portugueses são lentos a acompanhar o ritmo da Europa. Quando chegarmos à fase da intercompreensão, já a UE redefiniu as suas 
políticas e 'inventou' mais outra estratégia no domínio do ensino das línguas" [OF3-GC] 

"Mas como defender a intercompreensão se depois, nos exames, os alunos têm de escrever correctamente" [PI2-GC] 

"A política é uma grande condicionante (…) e nós gostamos de seguir as regras" [OF3-GC] 

"A Intercompreensão só é possível quando (…) os governos a assumirem de facto!" [PI3-GC] 

"continua a estar nos programas / nós devemos focar a nossa atenção / pelo menos até ao nono ano ahm na cultura ahm declarativa 
dos países de língua inglesa / eu não sou adepta dessa ideia / o inglês é um instrumento neste momento de comunicação das pessoas a 
nível global portanto serve para nós / serve para nós <IND> / e neste momento o que mais interessa é ahm pelo menos até ao décimo 
segundo ano / ahm conseguirmos descobrir ahm a cultura europeia / europeia" [CF2-EN] 

"uma das formações que eu fiz em Estrasburgo ou Bordéus / foi exactamente ensinar línguas estrangeiras a alunos socialmente 
desfavorecidos / muito interessante / e nós visitámos cada escola e eu achei que era interessante porque os nossos de Leste chegam cá 
e pumba vão para uma turma normal (...) portanto tinham um acompanhamento diferente / noto que se calhar agora já há aquela 
preocupação da aula de Português de língua não materna / que está a começar agora" [PI2-EN] 

"os programas curriculares tal como estão pensados neste momento não se compadecem deste tipo de estratégias pois são longos e 
exigentes. Por outro lado ainda, no caso do português, além da extensão do programa temos o facto de nos sentirmos moralmente 
obrigados a prepará-los para os exames nacionais." [PI1-DBCR2] 

"A intercompreensão é uma competência e como tal tem que ser desenvolvida e para que essa seja uma atitude pedagógica assumida é 
condicionada pela política" [PI3-GC] 

Falta de um 
trabalho 

sistemático 
7 

"ir buscar o Inglês e tratar na minha aula e não sei quê / isso é artificial / (…) uma sensibilização e a partir daí não podemos fazer isso / 
ou quer dizer / podemos / mas eu acho que não sei quais serão as grandes vantagens em termos de aprendizagem / não sei se haverá / 
porque se não é sistemático / para isso será talvez perder tempo" [OF1-EN] 

"agora não sou adepta de trabalhar as coisas artificialmente" [OF1-EN] 

"Apesar de verificar que, nas minhas aulas, mobilizo um ou outro recurso para  motivar os alunos e facilitar a aprendizagem da língua 
estrangeira, este trabalho não é feito de forma consistente e sistemática. Ou seja, até hoje, nunca incluí no trabalho de planificação das 
aulas, estragégias / actividades específicas com o objectivo de trabalhar / desenvolver nos alunos, a competência de intercompreensão." 
[OF2-DBOR2] 

"Nunca fiz, até hoje, ensino sistematizado da intercompreensão." [OF2-DBOR4] 

"o facto de não trabalhar, de forma explícita, a competência de intercompreensão nas aulas, cria alguns obstáculos na procura de 
recursos adequados e na construção dos materiais para os explorar" [OF2-DBOR5] 

"No entanto, as práticas educativas, face às novas orientações, talvez ainda se encontrem na 'infância', ousando pequenos passos. Pelo 
menos, as minhas!" [CF2-DBCR2] 
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"Todavia, tenho consciência que, enquanto docente de línguas estrangeiras, não planifico de forma organizada estratégias 
intencionalmente delineadas para o desenvolvimento desta competência." [OF3-DBOR2] 

Resistências à 
mudança 

6 

"é difícil mudar" [OF1-GC] 

"Concordo" [OF3-GC] --> "é bem capaz de ser teimosia, medo de arriscar o novo, o diferente" 

"alguns colegas de profissão para quem esta abordagem do ensino das línguas é constituída por 'chavões' e 'balelas teóricas' que 
servem apenas de títulos a teses académicas." [OF3-DBOR7] 

"A integração desta temática em contexto escolar não seria fácil, uma vez que há muito esterótipo e preconceito ao nível das práticas 
pedagógicas de anos que teimam em não progredir, em não se actualizar. Tenho experiência de observar como a inovação e novas 
descobertas podem ser vistas com  olhares depreciativos." [OF3-AOF] 

"A dificuldade dos alunos tem a ver com eles verem o mundo assim <gesto brusco, na vertical, com as duas mãos paralelas> e nós 
também temos essa visão na escola, também ensinamos assim <repete o mesmo gesto>" [OF3-DI] 

"A Intercompreensão só é possível quando cada um de nós romper com as barreiras do medo" [PI3-GC] 
 

Visão separatista 
das línguas na 

escola 
4 

"A escola funciona com Português, Inglês e Francês… e há rivalidades" [OF1-DI] 

"eu tenho de pensar enquanto professora de Francês não posso estar a pensar muito enquanto professora de Português" [PI2-EN] 

"continuamos a planear a aprendizagem das línguas numa vertente isolada e restrita." [OF3-DBOR6] 

"Têm também pouca consciência de como podem recorrer a aprendizagens linguísticas anteriores para interagirem em novas situações 
de comunicação, aparentemente pouco viáveis." [OF3-BDOR6] 

Desmotivação por 
parte dos alunos 

3 

"as línguas estrangeiras / tem-se falado tanto na necessidade de se saber línguas estrangeiras ahm os meios de comunicação 
bombardeiam-nos com tanto inglês / britânico ou americano ou de outra país qualquer onde se fale o inglês / ahm que eu não sei até 
que ponto os alunos não se estão a <IND> / eu não noto tanto aquela curiosidade / aquela vontade / aquele gosto em aprender coisas 
como há uns anos atrás / acho que estão a ficar um bocado fartos / talvez por causa dos meios de comunicação (...) ele ouvem inglês a 
toda a hora / a toda a hora ouvem falar / no cinema nos meios de comunicação nos jogos é muito ahm é muito inglês / até que veio 
fazer com que se banalizou um pouco / e ao banalizar que as coisas perdem o interesse" [CF2-EN] 

"consigo constatar o que está a acontecer ahm esta geração já faz parte do inglês a ouvir música ahm é a toda a hora / a toda a hora / e 
então a maioria dos miúdos vai para o espanhol / mas qualquer dia / em que vai estar a dar muito espanhol na televisão / já não ligam 
também // eu sinto isso não sei // ouvem música tudo em inglês / até devia ser um motivo para saberem mais inglês / estarem deviam 
estar um pouco mais atentos às letras não é? (...) os miúdos hoje em dia não sabem as letras de cor / se formos a ver há sete anos atrás 
há oito há dez anos atrás / eles sabiam cantarolavam até traziam para as aulas / traziam para as aulas as canções e cantavam e sabiam o 
que dizia o que lá estava / tinham vontade em perceber / hoje em dia não sabem as letras das canções" [CF2-EN] 
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"e recebemos uns imigrantes com características completamente diferentes do que eles [franceses] recebem lá / nós recebemos 
pessoas formadas não é? (…) eles vêm para cá com formações muitas vezes superiores às nossas (…) com posturas diferentes / e com 
formas de pensar diferentes / pessoas muito adultas / tenho miúdos interessantes (...) que choca aquele aluno explicente / que não 
sabe aproveitar as oportunidades que tem (...) não é? / isso lembro-me de um Dimitri que eu tinha lá pequenito no oitavo que diz que 
não percebia como é que estes alunos não aproveitavam as oportunidades que tinham e eles coitadinhos ali a esmiuçarem-se para 
perceberem o Português o Francês e a História e a Geografia" [PI2-EN] 

Falta de hábitos de 
trabalho por parte 

dos alunos 
3 

"os alunos ahm não estão muito virados para o sacrifício não estão muito virados para a disciplina e o estudo / e aprender uma língua 
estrangeira não é assim tão fácil como isso (…) tem que se persistir muito / é muito trabalho / é muito trabalho mesmo / e eles têm que 
dominar o sistema da língua / dominar o sistema da língua requer o pensamento / tem que se pensar / porque o sistema é uma coisa 
rígida / cada um depois tem o seu estilo / cada um faz um sistema como quer desde que respeite as normas desde que respeite as 
regras / mas para se perceber um sistema tem que se pensar / é como a matemática (...) e os alunos não estão com vontade disso" [CF2-
EN] 

"eles não querem ler não querem ler" [CF2-EN] 

"tão avessos [os alunos] ao esforço mental natural para a capacidade comunicativa, seja ela a um nível mais ou menos eficaz e 
eficiente." [OF3-DBOR3] 

Falta de material 
pedagógico-

didático adequado 
3 

"Estamos a introduzir gradualmente estes aspectos da educação para a cidadania, culturais na nossa aula. O que nos dá uma trabalheira, 
porque os manuais não trazem grandes possibilidades, estratégias…" [OF2-DI] 

"a principal dificuldade sentida é encontrar material adequado ao tema" [OF1-DBOR5] 

"tempo para procurar / conceber materiais" [OF2-AOF] 

Valorização do 
Inglês em 

detrimento das 
outras línguas 

3 

"É preciso fazer uma arrumação cognitiva para aprender línguas, mas no 1º ciclo, com o ensino do Inglês, o aluno começa já a ser 
formatado para aprender Inglês. Devia ser feita uma sensibilização às línguas" [OF1-DI] 

"com o neo-liberalismo e as políticas neo-liberais (…) têm dado ênfase a outra língua mas não sei se eles estão certos" [CF3-EN] 

"preponderância da língua inglesa" [CF2-DBCR2] 

Desajustes em 
relação às 

necessidades da 
sociedade 

1 
"Acho é que o 'nosso' ensino das línguas não acompanha as necessidades dos cidadãos face à evolução científica, tecnológica, 
profissional, …" [OF2-GC] 

Desvalorização da 
diversidade 

1 
"considero que a escola portuguesa, pelo menos a minha, está repleta de jovens riquíssimos do ponto de vista linguístico mas nós 
continuamos a massacrá-los com a nossa ou as nossas línguas curriculares e não tiramos partido da diversidade existente à nossa volta 
que servirá para o enriquecimento linguístico dos alunos mas também para o meu próprio enriquecimento" [PI1-GC] 

Desvalorização das 
humanidades 

1 "hoje em dia, as políticas educativas estão viradas para as disciplinas científicas, a cultura humanística vai perdendo terreno e o ensino 
das línguas também" [OF1-GC] 
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Dificuldades em 
operacionalizar os 

programas 
1 

"Isto vem tudo nos nossos programas, mas nós temos grande dificuldade em operacionalizar" [OF2-DI] 

Dificuldades em 
trabalhar em 

equipa 
1 

"embora nem sempre goste de trabalhar em grupo (depende dos seus elementos)" [OF1-DBOR4] 

Falta de tempo 1 
"Preocupa-me o facto de termos de perder tanto tempo a falar deste assunto [indisciplina na sala de aula], pois cada vez mais sinto 
necessidade de tempo para preparar as aulas com criatividade que acaba por faltar, depois de tanta energia gasta…" [PI2-GF] 

Focalização total 
na competência 

comunicativa 
1 "Esquecemo-nos muitas vezes que existem três grandes objectivos para trabalhar na aula de Francês: competência comunicativa, 

competência estratégica e educação para a cidadania. Limitamos muito o nosso trabalho à competência comunicativa" [OF2-DI] 

Lacunas na 
aprendizagem da 

LM 
1 "mas falha depois também o domínio da língua portuguesa (…) acho que está a falhar redondamente em muitos casos (…) nós 

constatamos mesmo isso" [CF2-EN] 
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REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE A ABORDAGEM INTERCULTURAL 
 

 

Pertinência 
 

Categorias Ocorrências Unidades de conteúdo 

Muito pertinente 14 

“atualmente é quase indispensável+ (…) a escola é cada vez mais inclusa+ // e nós sentimos isso nós chegamos ao portão da nossa 
escola+ (…) temos aí um retrato / completo do que é uma escola absolutamente inclusa desde ciganos a africanos a / TUDO (…) portanto 
/ parece-me que é quase incontornável+ (…) ahm quase que / sei lá quase que achamos que hoje é impossível não se pensar nestas 
coisas (…) agora isto é absolutamente pertinente” [PI3-EN] 

“cada vez temos mais alunos de proveniências (…) tudo ali vai parar (…) completamente pertinente” [PI1-EN] 

“o problema hoje dos professores / é esta maior ou menor dificuldade em chegar ao outro porque ter em frente de si um menino / que 
não diz rigorosamente nada na sua língua / ou na língua dominante do país em que está / é muito complicado para o professor (…) é 
muito complicado / portanto esta primeira abordagem é essencial para facilitar esta comunicação / porque depois o ensinar a língua em 
si a língua dominante aquela que se quer transmitir aquela que se quer ensinar / passa a ser fácil / desde que se consiga essa 
penetração ahm eu não sei como é que hei de chamar / chegar ao outro (…) conseguir abrir caminhos // que são corredores que 
facilitam a comunicação” [PI3-EN] 

“esta competência de comunicação é extremamente importante e eu acho que já fui dizendo ao longo da nossa entrevista porquê (…) 
ahm é importante porque ahm o professor que consegue ele próprio ahm ter uma abertura face a um universo variado de línguas e 
culturas também consegue transmitir isso aos alunos e consegue também estar mais TOLERANTE em relação àquilo que eles às suas 
dificuldades aos seus progressos ahm e consegue até estar mais atento a tudo / não é?” [CF1-EN] 

"eu acho que a competência intercultural ela é essencial para o professor de línguas de facto mas ela é essencial para toda a gente / não 
é? porque não é só o professor de línguas que comunica / obviamente que ele tem uma responsabilidade aqui / tem uma 
responsabilidade que é a de formar indivíduos para usar essa competência depois nas suas relações pessoais interculturais etc. / ahm 
mas eu acho que ela é / é universal é universal quer dizer ela é pertinente universalmente / é tem uma pertinência acrescida pelo papel 
formativo que o professor tem / por aquilo de que ele é responsável profissionalmente que é ajudar os alunos a construírem 
experiências de comunicação" [OF3-EN] 

"acho que ahm promover esse valor ou dar valor a essa competência (…) nas nossas práticas profissionais é muito importante (…) tem 
toda a relevância" [OF3-EN] 

"Na maior parte das sociedades que estão próximas da nossa, a inclusão de todos passa por uma escola democrática, multilingue, 
multiracial… e, portanto, tolerante e solidária. Torna-se urgente evitar a exclusão! Para que não surja a violência." [CF2-DBCR1] 

"urge tomar medidas no sentido de melhor integrar os imigrantes, respeitando não só a sua identidade cultural mas também favorecer 
a troca de culturas." [CF3-DBCR1] 

"é urgente tomar medidas a nível social e educativo para lidar com a diversidade linguística que repentinamente surgiu em Portugal." 
[PI2-DBCR1] 
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"Tem sido muito interessante viajar nestas questões relacionadas com o Professor de Línguas Intercultural, sobretudo pela actualidade 
de que se reveste esta matéria. A cidadania é um exercício permanente de autonomia e participação activa na sociedade da qual 
fazemos parte e desenvolve-se através de vivências múltiplas que nos fazem perceber a importância cada vez maior da diversidade 
linguística, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais. A interculturalidade está, de facto, na linha da frente nas pedagofias 
actuais. (...) A percepção de que actualmente é absolutamente necessário desenvolver a competência plurilingue e encará-la como uma 
competência de mediação entre locutores que compõem o nosso mundo dominado pela globalização." [PI3-DBOR2] 

"Absolutamente essencial para a integração plena dos alunos na escola." [PI3-ACF] 

"Absolutamente pertinente numa Europa e num mundo globalizado." [PI3-AOF] 

"Com carácter de urgência" [OF2-AOF] 

"é muito pertinente na escola actual" [CF1-ACF] 

Pertinente 6 

"É importante que os nossos alunos reflictam sobre as várias línguas e culturas e desenvolvam competências comunicativas e 
socioculturais que fomentem a educação para a cidadania e o respeito pela diferença" [CF1-DBCR1] 

"É preciso criar condições para integrar os alunos oriundos de outros países, respeitando a sua identidade cultural e ao mesmo tempo 
preservando o que é nosso." [CF1-DBCR1] 

"Numa Europa em que, cada vez mais, se defendem os valores da pluralidade e diversidade, em que as fronteiras se abrem e a 
comunicação se torna global, o desenvolvimento da competência de intercompreensão faz todo o sentido." [OF3-DBOR2] 

"permitiu-me reflectir sobre a importância cada vez maior da diversidade de línguas que existe actualmente nas nossas escolas e na 
necessidade de repensar esta questão." [PI3-DBCR1] 

"Penso que estamos a fazer uma caminhada muito rápida em termos do surgimento de alunos provenientes de outros países que 
importa conseguir integrar aceitando a diferença e procurando os pontos em comum." [PI1-AOF] 

"Seria útil" [CF2-ACF] 
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REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE A ABORDAGEM INTERCULTURAL 
 

 

Sugestões / Recomendações 
 

Categorias Ocorrências Unidades de conteúdo 

Promoção de 
intercâmbios 

9 

"Manutenção de contactos on-line" [DGAD] 

"Encorajar intercâmbios" [DGAD] 

"Promover intercâmbios entre escolas geminadas" [DGAD] 

"Intercâmbios virtuais / reais para permitir o contacto com a realidade" [DGAD] 

"As línguas são códigos de comunicação, instrumentos de relacionamento entre povos e culturas e só o contacto vivo com elas 
promove o desenvolvimento das competências plurilingue e de comunicação intercultural tão necessárias para fazer frente aos 
desafios da sociedade contemporânea." [CF1-DBR2] 

"Proporcionar aos nossos alunos a oportunidade de participarem num tipo de plataforma como esta [Galanet], adaptada obviamente 
às suas competências linguísticas, cognitivas e culturais, seria um precioso contributo para o desenvolvimento da sua competência de 
intercompreensão, num cenário menos virtual e controlado como é o espaço da sala de aula." [OF3-DBOR2] 

"Seria fantástico se os nossos alunos pudessem usufruir também desta oportunidade [participação numa sessão na plataforma 
Galanet]." [OF3-DBOR7] 

"porque os alunos desenvolvem competências de aprendizagem das línguas. Além disso, é uma forma de pôr os alunos a comunicar 
com outros via Internet. Eles adoram este tipo de actividades." [OF1-AOF] 

"Através de viagens virtuais, e porque não reais, através de intercâmbios" [CF1-ACF] 

Investimento na 
formação do 

pessoal 
4 

"Apostar em ciclos de formação de professores, do pessoal não docente e de encarregados de educação" [DGAD] 

"Penso que se deverá continuar a realizar oficinas de formação para professores de línguas dentro desta temática, porque estes 
conceitos (plurilinguismo, intercompreensão, etc.) ainda não estão bem claros junto da generalidade dos professores." [OF1-DBOR7] 

"é preciso acções de formação como esta para sensibilizar e levar à acção." [PI2-ACF] 

"deverá haver mais acções como esta para sensibilizar e levar à acção." [CF3-ACF] 

Valorização dos 
repertórios 
individuais 

3 

"Sabendo-se que o contacto com as línguas se faz muitas vezes na vida real através da música, do cinema, da Internet…, é pertinente 
que o processo de Ensino-Aprendizagem das Línguas se desenvolva a partir dos conhecimentos dos alunos." [CF1-DBR2] 

"A solução talvez passe pela valorização do 'outro' permitindo-lhe partilhar e contribuir com o que traz dentro de si. Assim, a 
aprendizagem flui nos dois sentidos." [CF2-DBCR1] 
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"Gostei sobretudo da ideia de recorrer ao 'fundo linguístico' que todos possuímos sem nos darmos conta e acho que será uma bela 
forma de 'enamorar' os alunos por outras línguas." [PI1-DBOR2] 

Adoção de uma 
metodologia 

acional e reflexiva 
2 

"É imperativo que todo o processo se centre nos alunos, que estes se sintam motivados, envolvidos no seu próprio processo de 
aprendizagem, que sejam encorajados a reflectir sobre esse processo, que desenvolvam estratégias pessoais, que arrisquem, que 
avaliem o seu desempenho e tomem decisões relativamente ao seu percurso de modo a tornarem-se cada vez mais autónomos e 
responsáveis." [CF2-DBCR2] 

"A competência plurilingue e intercultural não é um produto, mas sim um processo que se constrói, e cabe ao aluno o papel de 
construir e gerir esse processo." [CF2-DBCR2] 

Promoção / 
adoção do 

Portefólio Europeu 
das Línguas 

2 

"Implementar a construção do Portefólio Europeu das Línguas nas disciplinas de LE, incluindo-o nos elementos de avaliação do aluno 
(com critérios definidos)" [DGAD] 

"Promover uma mostra de portefólios na escola" [DGAD] 

Sensibilização dos 
professores para a 

adoção da 
abordagem 
intercultural 

2 
"É uma questão de me / nos predispormos a alterar a nossa actuação." [PI2-AOF] 

"importa alterar a visão que temos sobre o que é 'ensinar uma língua estrangeira' e começar a dar corpo, nas nossas práticas, ao 
ensino de uma competência de comunicação plurilingue e pluricultural" [OF2-AOF] 

Valorização da 
diversidade 

2 
"Faz todo o sentido que, cada vez mais, a comunidade escolar valorize outras línguas e culturas e não trate os alunos como apenas 
'mais um'." [PI1-ACF] 

 "através da valorização de outras línguas e culturas estrangeiras." [CF1-ACF] 

Atribuição de 
maior carga 

horária às línguas 
1 "Gerir os créditos de horários de forma a atribuir maior carga horária às aulas de LE para tornar possível o contacto com o Outro" 

[DGAD] 

Criação de turma 
de PLE 

1 
"Criar turmas de aprendizagem de Português Língua Estrangeira" [DGAD] 

Desdobramento 
das turmas na aula 

de línguas 
1 "Desdobramento de turmas de LE, principalmente no Ensino Básico, para permitir uma maior interacção entre alunos, dando-lhes 

mais espaço para praticarem a língua efectivamente, e para tornar possível um trabalho mais individualizado com os alunos" [DGAD] 

Investimento na 
investigação de 

questões relativas 
ao plurilinguismo e 

à 
interculturalidade 

1 

"É igualmente urgente perceber como estas línguas interferem com a aprendizagem para se criarem metodologias e instrumentos 
adequados que promovam o sucesso educativo destes alunos." [PI3-DBCR1] 
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Promoção de 
atividades de 
reflexão sobre 

culturas 

1 

"realizar actividades que impliquem reflexão sobre culturas" [OF1-DBOR2] 

Promoção de 
trocas 

interculturais na 
escola 

1 
"Quando se recebe alunos de outras culturas, dever-se-iam promover 'workshops' multiculturais, de partilha, em que se valorizaria 
não só a língua e cultura destes alunos, mas também a língua e cultura de acolhimento. Estes 'workshops' poderiam contar com a 
colaboração das comunidades e não deveriam tornar-se práticas pontuais, de folclore" [DGAD] 

Tutorias 1 "Os professores teriam de se constituir em grupos especializados de tutores e liderar os contactos com os países / escolas de origem e 
também com os pais." [CF2-ACF] 

Valorização da voz 
dos alunos na 

gestão da escola 
1 "No 3º Ciclo, não tem sido prática os alunos constituírem a Assembleia de Estudantes. Seria importante dar essa oportunidade aos 

alunos." [DGAD] 
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REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES 
 

Ought Self – o que o professor deve ser  
(“o sentido, por parte do sujeito e dos outros, dos deveres, das obrigações ou das responsabilidades, que também reflectem as  normas da cultura 
profissional” – Pinho, 2008: 48). 
 
 

DIMENSÃO PESSOAL  

P
a

p
é

is
  

Representações dos professores 

C
o

la
b

o
ra

-

d
o

r 

 
 
 
 

Total: 0 

In
v
e
s
ti

g
a
d

o
r 

1. “O professor de LE é também um ‘eterno’ aprendente” [CF2 - PP] 
 
 
2. “ser professor de línguas é… um desafio permanente, face à diversidade cultural e linguística dos alunos e às constantes mudanças na sociedade actual” 
[CF1- PP] 
 
3. “um professor-investigador” [OF3- PP] 
 
4. “O professor de línguas é um cientista que ensaia no seu laboratório as substâncias mais adequadas a determinada experiência de aprendizagem” [OF3- PP] 
 
5. “ser itinerante no processo de auto-formação” [OF3- PP] 
 
6. “investigador” [PI1/PI3-DCR] 
 

Total: 6 

C
o

m
u

n
ic

a

d
o

r 

1. “É ser um bom comunicador e ao mesmo tempo ser um bom ouvinte, e sobretudo saber partilhar conhecimentos e experiências” [CF3- PP] 
 
 

Total: 1 
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DIMENSÃO INTERVENTIVO-CURRICULAR 
P

a
p

é
is

  
Representações dos professores 

F
a
c
il
it

a
d

o
r 

/ 
G

u
ia

 

1. “Ele é o facilitador de ambientes propícios à aprendizagem” [CF2- PP] 
 
2. “ser professor de línguas é… ser um orientador do processo de ensino/aprendizagem” [CF2- PP] 
 
3. “ser professor de línguas é… atravessar pontes para outras margens e chamar os outros a acompanharem-me, sem medo.” [CF2- PP] 
 
4. “Um professor de línguas é um passaporte para o mundo.” [CF2- PP] 
 
5. “o professor de línguas também é o guardião da chave que abre as portas e janelas do mundo aos seus alunos” [OF3- PP]  
 
6. “Uma porta entreaberta para o mundo” [PI3- PP] 
 
7. “guia” [PI1/PI3-DCR] 
 
8. “O professor, responsável pelo processo, assume o papel de facilitador” [CF1-DBCR2] 
 
 

Total: 8 

G
e
s
to

r 

1. “Actor de mil cenas em inúmeros actos, num espectáculo de uma carreira longa, ora aplaudido ora incompreendido por um público ondulante, figurante que 
entra e sai em levas ditadas pela rentrée” [CF2- PP] 
 
2. “Fundamentalmente, um bom Professor deve ser um bom ACTOR” [CF2- PP] 
 
3. “ser professor de línguas é… ser o organizador de ambientes propícios à vivência de experiências de aprendizagem integradoras e diversificadas” [CF2- PP] 
 
4. “Deveria ser como um perfume suave, que sendo utilizado de forma diária e discreta seria sempre agradável e nunca cansaria.” [CF3- PP] 
 
5. “Um cesto de frutas variadas que permite uma boa salada ou somente uma peça de fruta.” [PI1- PP] 
 
6. “Alguém desejoso de pintar com muitas cores” [PI1- PP] 
 
7. “gestor de currículos” [PI1/PI3-DCR] 
 
8. “O professor, responsável pelo processo, assume o papel de (…) organizador de ambientes propícios à vivência de experiências de aprendizagem integradas 
e diversificadas” [CF1-DBCR2] 
 

Total: 8 
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DIMENSÃO POLÍTICO-SOCIAL 

P
a

p
é
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Representações dos professores 

M
e
d

ia
d
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r 

/ 
A
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r 

S
o

c
ia
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1. “Um professor de línguas é um passaporte para o mundo.” [CF2- PP] 
 
2. “ser o promotor da escola plurilingue e intercultural” [CF2- PP] 
 
3. “Uma porta entreaberta para o mundo” [PI3- PP] 
 
4. “um instrumento modelador da identidade linguística e cultural dos seus alunos” [OF3- PP] 
 
5. “o professor de línguas também é o guardião da chave que abre as portas e janelas do mundo aos seus alunos” [OF3- PP] 
 
6. “o professor também tem de ser um comunicador intercultural” [CF2-EN] 
 
7. “mediador” [PI1/PI3-DCR] 

 
Total: 7 

 
 
 

A
v
a
li
a
d

o
r 

1. “avaliador” [PI1/PI3-DCR] 
 
 
 

Total: 1 
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Competências Associadas (conhecimentos, atitudes, capacidades)  
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a) Espírito de equipa: 
1. “colabora com outros colegas na partilha de saberes, no sentido de se enriquecer profissionalmente e como pessoa” [CF2-PP] 
2. “participar em grupos de troca de conhecimento e de experiência” [OF3-PP] 
3. “é preciso pensar muito / dialogar com os pares” [CF2-EN] 
4. “tem dado provas de ser detentor de valores humanos (é (…) bom colaborador” [CF1-DCR] 
5. “Grande capacidade de colaboração e troca de experiências dentro e fora do seu departamento curricular” [CF2-DCR] 
6. “norteou a sua actuação pelo trabalho colaborativo com os outros colegas, de grupo disciplinar e de escola” [PI1/PI3-DCR] 
7. “inestimável trabalho e colaboração com todo o corpo docente” [PI2-DCR] 
 
b) Gosto pela comunicação: 
1. “A aventura consiste (…) na satisfação da comunicação conseguida.” [CF2-PP] 
2. “sentir prazer em partilhar os seus conhecimentos e experiências com os jovens” [CF3-PP] 
3. “nós somos profissionais da comunicação / não é? seja ela ahm especificamente da língua A B ou C” [OF3-EN] 
 
c) Competência de desenvolvimento: 
1. “A aventura consiste em descobertas contínuas de novos mundos” [CF2-PP] 
2. “desmistificar a lenda de Babel” [OF3-PP] 
3. “Em ensino de línguas nada é definitivo, tudo se ensaia e se testa. Há uma reformulação constante de métodos e estratégias de aprendizagem” [OF3-PP] 
4. “tem que ler bastante” [CF2-EN] 
5. “continuo a pecar por não me atualizar no que diz respeito à literatura pelo menos dos povos cuja língua ensino / aí continuo a pecar (…) não tenho tempo não tenho 
tempo / mas pronto continuo a pecar não tenho tempo ahm de ler / pronto não tenho tempo realmente / procuro mais atualizar-me no que diz respeito à cultura geral / 
cultura geral não é? / e não tanto na literatura inglesa ou norte-americana ou alemã ou ahm literatura mesmo não é? (…) ou de outros povos cuja língua seja o inglês não 
é?” [CF2-EN] 
6. “ávido de saber sempre mais, não se ficou pelos livros, viajou sempre muito no sentido de alargar os seus horizontes culturais e sociolinguísticos” [CF1-DCR] 
7. “procurando manter-se sempre actualizado” [CF3-DCR] 
 
d) Saber-ser / valores éticos 
1. “Fundamentalmente, um bom Professor deve ser (…) uma boa pessoa.” [CF2-PP] 
2. “A sua maneira de Saber Ser e saber Estar marcou várias gerações” [PI1/PI3-DCR] 
3. “É profundamente respeitador dos valores relacionados com a ética profissional, estando sempre extremamente atento aos valores humanos” [PI2-DCR] 
4. “tem dado provas de ser detentor de valores humanos ( (…)tem um enorme sentido de justiça)” [CF1-DCR] 
5. “Revela um apurado sentido de justiça, que se manifesta também ao nível da avaliação, avalizado por critérios e instrumentos discutidos no respectivo departamento” 
[CF3-DCR] 
6. “tem dado provas de ser detentor de valores humanos (é tolerante, solidário)” [CF1-DCR] 

7. “nós [professores de línguas] temos que sempre demonstrar respeito / temos que ter (…) se não então com que direito moral ou ético ou ahm não é? é que e estou ahm 
eu vou incutir certos valores se eu não os pratico? certos valores? certas atitudes? se eu não os pratico? e devo praticar e era isso que eu estava a dizer (…) começa por 
aí não é?” [CF2-EN] 
 
e) Audácia: 
1. “ser aventureiro e audaz” [OF3-PP] 
 
f) Entusiasmo / gosto pelas línguas 
1. “sentir um forte entusiasmo e grande curiosidade por outros idiomas” [CF3-PP] 
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g) Empenho e dedicação 
1. “Total dedicação aos alunos e à escola” [CF2-DCR] 
2. “tem dado provas de ser detentor de valores humanos (é (…) cumpridor” [CF1-DCR] 
3. “é um professor que desenvolve a sua actividade com paixão” [CF3-DCR] 
4. “Assiduidade irrepreensível” [CF2-DCR] 
5. “tem dado provas de ser detentor de valores humanos (é (…) organizado” [CF1-DCR] 
6. “tem dado provas de ser detentor de valores humanos (é (…) responsável” [CF1-DCR] 
 
h) Dinamismo 
1. “tem dado provas de ser detentor de valores humanos (é (…) dinâmico” [CF1-DCR] 
 
i) Simpatia / capacidade de criar empatia 
1. “grande capacidade de relacionamento interpessoal” [CF2-DCR] 
 
j) Flexibilidade 
1. “tem dado provas de ser detentor de valores humanos (é (…) flexível” [CF1-DCR] 
2. “Detentor de uma grande abertura face às constantes mudanças na sociedade actual” [CF1-DCR] 

Total: 36 UC 
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a) Capacidade de estimulação / motivação: 
1. “Experimentar, com o aluno, a satisfação da ‘vitória’, sempre que acontece a articulação conseguida de uma ideia, mesmo que simples e por parcas palavras. É um 
momento de superação pessoal, em que acontece a apropriação de um instrumento importante – um sistema linguístico de outrem.” [CF2-PP] 
2. “aquele que motiva os seus alunos” [CF2-PP] 
3. “ensinar uma língua, é também ensinar os alunos a adoptar, a desenvolver aptidões, atitudes e disponibilidade afectiva para a aprendizagem da língua.” [OF2-PP] 
4. “promover e instigar a auto-confiança dos alunos mais resistentes à aprendizagem” [OF3-PP] 
5. “cativar os outros para o estudo das línguas de que eu gosto que eu aprecio  transmitir esse gosto ahm para os outros eu acho que isto é fundamental” [PI1-EN] 
6. “propiciando nas suas aulas um clima de (…) entusiasmo” [CF2-DCR] 
7. “a alegria contagiante com que lecciona as suas aulas” [CF3-DCR] 
8. “dinamizando toda a comunidade e motivando para a divulgação e aprendizagem desta e de outras línguas” [PI2-DCR] 
 
b) Colaboração com o aluno no processo de construção de conhecimento 
1. “no sentido de desenvolver nos meus alunos competências relacionadas com o Saber, o Saber Fazer, o Saber Aprender, o Saber Estar e o Saber Evoluir.” [CF2-PP] 
2. “os guia [aos seus alunos] na descoberta das suas capacidades e apetências.” [CF2-PP] 
3. “Ensinar uma língua (…) é ensinar a reflectir, é ensinar o aluno a ser progressivamente autónomo na aprendizagem das línguas” [OF2-PP] 
4. “ser professor de línguas é… passar aos alunos um conjunto de técnicas, ferramentas, conhecimentos para poderem aprender uma língua” [OF1-PP] 
5. “ser professor de línguas é… facilitar o acesso a uma língua e a uma cultura” [OF1-PP] 
6. “o professor de LE é também aquele que está atento aos problemas individuais de cada aluno, aos seus anseios e necessidades tanto a nível pessoal como escolar” 
[CF2-PP] 
7. “ajudar a conhecer o mundo nas suas múltiplas vertentes” [OF3-PP] 
8. “proporcionar aos alunos a oportunidade de acederem a um leque mais variado de dados sobre o mundo que os rodeia; proporcionar-lhes um maior leque de satisfação 
de necessidades; garantir que, de forma minimamente autónoma, consigam interagir com diferentes culturas” [OF3-PP] 
9. “transmitir aos alunos a sua visão sobre o mundo, dando-lhes autonomia suficiente para construírem a sua própria visão” [OF3-PP] 
10. “lhes [aos seus alunos] indica os possíveis  caminhos a seguir, permitindo-lhes optar por aqueles que mais facilmente os façam chegar ao destino pretendido.” [OF3-
PP] 
11. “’Entreaberta’ porque tem que haver esforço do Outro para aprender a abrir completamente essa porta que lhe permitirá aceder a outras realidades sociais, culturais 
através da capacidade de comunicar” [PI3-PP] 
12. “Facilitador das aprendizagens” [CF2-DCR] 
13. “na forma como ‘lidera’ todas as actividades sem nunca impor directrizes, mas orientando a comunidade escolar na descoberta de novas capacidades e competências” 
[PI2-DCR] 
 
c) Promoção do desenvolvimento de competências plurilingues e interculturais 
1. “ser professor de línguas é… É ensinar os alunos a desempenharem tarefas linguístico-comunicativas em contextos sociais/utilitários diversos e multiculturais” [OF2-PP] 
2. “Ensinar uma língua é, pois, ensinar a compreender o outro e a comunicar com o outro… através do ensino e desenvolvimento das competências pragmática, 
sociolinguística, linguística, sociocultural…” [OF2-PP] 
3. “O professor de línguas, ao promover o desenvolvimento da competência plurilingue e intercultural, leva os alunos a viajar, a conhecer o mundo.” [CF2-PP] 
4. “ser professor de línguas é… dar aos alunos a possibilidade de saberem mais sobre outra cultura e o mundo.” [OF1-PP] 
5. “fomentar o desenvolvimento de competências plurilingues e para isso recorrer, logicamente, a estratégias de intercompreensão; dado que a interacção intercultural é 
essencial ao exercício da cidadania no mundo actual” [OF3-PP] 
6. “criar condições de aprendizagem que permitam o conhecimento e o confronto com culturas várias” [OF3-PP] 
7. obviamente que ele [o professor de línguas] tem uma responsabilidade aqui / tem uma responsabilidade que é a e formar indivíduos para usar essa competência depois 
nas suas relações pessoais interculturais etc. (…) tem uma pertinência acrescida pelo papel formativo que o professor tem / por aquilo de que ele é responsável 
profissionalmente que é ajudar os alunos a construírem experiências de comunicação (…) não é? / que lhes permitam depois movimentar-se facilmente nesse intrincado 
de relações interculturais e de aceitar de aceitar a diversidade e de se movimentar dentro dessa diversidade sem se anular / ahm de adquirir obviamente competências 
linguísticas para conseguir comunicar com pessoas que não dominam a mesma língua ahm com línguas diferentes não é? (…) o mundo de hoje já não é só portugueses 
aqui ou só franceses ali ou só / já não é por cantinhos / e portanto as coisas vão-se diluindo e a interação cultural é cada vez maior (…) é cada vez maior e é cada vez  
mais presente é a toda a hora (…) não é? / e não só porque temos o francês a viver na casa ao lado mas também porque temos aqui ahm outros meios de comunicação 
que nos permitem facilmente chegar a outros pontos do mundo mais rapidamente / ahm e acho que essa educação esse papel educativo a inclusão / desta competência / 
como uma missão quase (…) do professor de línguas é fundamental não é?” [OF3-EN] 
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8. “estimulando e ajudando os aprendentes a perceber a especificidade das outras culturas, desmistificando os estereótipos” [PI1/PI3-DCR] 
9. “é importante então o mundo o mundo é uma manta de retalhos de culturas / se é uma manta de retalhos de culturas / nós temos nós somos / nós estamos numa 
posição até privilegiada / nós estamos numa posição privilegiada / sabermos falar línguas estrangeiras / devemos ser nós / até mais que ninguém / a incutir nos nossos 
alunos / esse gosto pelas línguas estrangeiras para para para comunicar (…) para aquilo a que vocês chamam de intercompreensão” [CF2-EN] 
10. “Na prática educativa, é importante que os Professores vão desenvolvendo nos alunos, a par do cumprimento possível dos programas, essa ‘sensibilidade’ linguística, 
a abertura sem medo ao desconhecido, a ‘destreza’ mental capaz de inferir, deduzir, associar, comparar, concluir, enfim, uma consciência cada vez mais desperta para a 
existência de um universo composto por múltiplas realidades, que podem / devem por si ser desvendadas.” [CF2-DBCR2] 
11. “dois grandes eixos orientam, hoje, a acção dos professores de línguas estrangeiras: ensinar línguas promovendo o desenvolvimento de uma competência plurilingue e 
pluricultural” [OF2-DBOR7] 
12. “o professor de línguas tem um papel e responsabilidade fulcral na formação do comunicador intercultural capaz de investir / mover-se em contextos de 
intercompreensão, adquirindo, assim, novas atitudes em relação à experiência e visão do outro face ao mundo, reavaliando, também ele, a sua própria experiência do 
mundo.” [OF3-DBOR6] 
13. “A única exigência que é feita é a de termos vontade e explorarmos esta mesma capacidade [de conseguir comunicar com o outro, apesar de se revelar diferente de si 
próprio] em nós próprios e no outro (enquanto professora de línguas).” [PI1-DBCR2] 
14. “será interessante desenvolver com eles [alunos] estratégias que permitam e promovam a comunicação plurilingue e multicultural.” [PI3-DBOR1] 
 
d) Gestão de cenários pedagógicos diversificados: 
1. “que permitam aos meus alunos desenvolver competências comunicativas sócio-culturais” [CF2-PP] 
2. “as línguas devem ser exercitadas diariamente e de forma agradável para não cansarmos os alunos” [CF3-PP] 
3. “encontrar mais e melhores maneiras de envolver os alunos na aprendizagem” [OF3-PP] 
4. “O professor, responsável pelo processo, assume o papel de (…) organizador de ambientes propícios à vivência de experiências de aprendizagem integradas e 
diversificadas” [CF1-DBCR2] 
 
e) Gestão da relação pedagógica: 
1. “Depois há sucesso, empatia, mas também aqueles que ficam de fora da ‘festa’” [CF2-PP] 
2. “propiciando nas suas aulas um clima de empatia” [CF2-DCR] 
3. “a forma como lida com os seus alunos, estabelecendo com eles uma verdadeira relação de empatia (baseada no respeito e na responsabilidade)” [CF3-DCR] 
 
f) Abertura a inovações pedagógico-didácticas 
1. “não criar estereótipos de ensino e de aprendizagem” [OF3-PP] 
2. “inovador ao nível das suas práticas de sala de aula” [OF3-PP] 
3. “tem revelado uma enorme capacidade em se adaptar às novas metodologias” [CF1-DCR] 
4. “Constante preocupação em (…) actualizar a sua prática lectiva” [CF2-DCR] 
5. “as estratégias e materiais inovadores de que faz uso para os [alunos] manter permanentemente interessados” [CF3-DCR] 
6. “revela uma constante preocupação em seguir as novas tendências” [PI1/PI3-DCR] 
 
g) Abertura da sala de aula à realidade 
1. “ensaiar actos de comunicação autênticos” [OF3-PP] 
2. “adaptando suportes autênticos e trazendo-os para a sala de aula” [PI1/PI3-DCR] 
 
k) Conhecimentos sobre os alunos 
1. “É igualmente vital conhecer o aluno” [PI3-PP] 
 
l) Valorização da identidade e da bagagem de conhecimentos dos alunos 
1. “é puxá-los mais e fazê-los também ver e sentir que eles têm uma parte importante ahm a divulgar a sua cultura a sua língua e eles são tão importantes ou mais do que 
os outros que estão dentro da sala de aula / e por não serem falantes de ahm de uma língua materna que é o português não são menos importantes por isso” [PI1-EN] 
2. “temos também que tirar partido daquilo que eles têm para nos dar a conhecer que eu acho que é / que é interessantíssimo” [PI1-EN] 
3. “os professores para ensinarem a intercompreensão têm uma dupla tarefa relativamente ao conhecimento cultural – por um lado encorajar os alunos a potenciarem os 
conhecimentos prévios para o estudo da língua e da cultura e, por outro, alertá-los [aos alunos] para o facto das generalizações culturais estereotipadas poderem ser 
entraves à compreensão e conhecimento do outro.” [OF2-DBOR4] 
4. “o meu dever mais imediato será estar ainda mais atenta às diferentes línguas presentes em sala de aula” [PI1-DBCR1] 
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m) Promoção do desenvolvimento de competências éticas 
1. “ser professor de línguas é… levar os alunos a perspectivarem-se como cidadãos de um mundo cada vez mais multicultural, onde todos se sintam integrados pessoal e 
profissionalmente.” [PI2-PP] 
2. “que fomentem a educação para a cidadania e o respeito pelo outro” [CF2-PP] 
3. “é no fundo / ajudar os alunos a se tornarem / ahm / cidadãos do mundo + / não é só o meu cantinho é que interessa + / e os portugueses é que são bons + / ou o que é 
tradicional é que é bom + / não / acho que eles têm é que se abrir ao mundo + / e abrir / ahm / a mente e a perspetiva e os valores deles / para serem cidadãos da Europa 
e do mundo +” [OF1-EN] 
4. "isto pressupõe nós ajudarmos o aluno / porque nós transmitimos conhecimentos mas também o ajudamos a ser pessoa (…) e nós temos que ir transmitindo ao aluno 
estas competências que são mais do foro ahm que são as competências do foro do saber mas também do foro do saber ser (...) saber ser / e portanto / e eu acho que as 
línguas por acaso mais do que se calhar qualquer outra disciplina / as línguas mas não é só o inglês o inglês o francês o português (...) as línguas mais do que outra 
disciplina / tocam / cada passo / até da <IND> / tocam não só no saber mas no saber ser / no saber ser e no saber estar (...) saber evoluir" [CF1-EN] 
5. "é preciso trabalhar ter vontade e ahm / a cidadania europeia portanto é uma realidade que eles neste momento / a cidadania europeia engloba o mundo todo / somos 
muito cidadãos não é?" [CF2-EN] 
6. “uma verdade universal é que temos de trabalhar para a paz / outra verdade universal é que todos devemos trabalhar para que haja ahm qualidade de vida para toda a 
gente isso é uma verdade+” [CF2-EN] 
7. “tem uma pertinência acrescida pelo papel formativo que o professor tem / por aquilo de que ele é responsável profissionalmente que é ajudar os alunos a construírem 
experiências de comunicação (…) e também ao nível da questão dos valores não é? do que está por detrás disso tudo / ahm da questão da cidadania / ahm agora que se 
fala tanto que até parece que nunca fomos tão cidadãos como somos agora não é? e da importância que isso tem no mundo em que vivemos tão sempre a mudar / o 
mundo de hoje já não é só portugueses aqui ou só franceses ali ou só / já não é por cantinhos / e portanto as coisas vão-se diluindo e a interação cultural é cada vez 
maior” [OF3-EN] 
8. “Educador / formador de seres responsáveis, sensíveis, dinâmicos, participativos e autónomos” [CF2-DCR] 
9. “integrou actividades extracurriculares privilegiando a dimensão do Ser” [PI1/PI3-DCR] 
10. “preocupa-se com a formação para a cidadania de todos os intervenientes nos processos de ensino-aprendizagem” [PI2-DCR] 
11. “É interessante explorar esta dupla função em sala de aula: ensino da língua / cultura e da cidadania.” [OF2-DBOR4] 
12. “Integrar estas orientações didácticas no quotidiano das nossas práticas é o grande desafio que se nos coloca sob pena de nos atrasarmos e distanciarmos do nosso 
papel na escola actual: ensinar e educar, contribuindo para a formação do perfil emergente do ‘novo’ cidadão europeu da sociedade de informação e comunicação. O 
professor de línguas deve ser o gerador de contextos de aprendizagem em que os alunos são motivados a utilizar diferentes formas de comunicação usadas na sociedade 
cada vez mais internacional.” [OF”-DBOR6] 
13. “pelo lado do / dos valores / quer do lado intercultural / quer do plurilinguismo / (…) eles têm aqueles estereótipos sobre as línguas e sobre os povos // e não sei quê 
não gosto disto / então mas por que é que não gostas disto? / ah / não sei professora / ó João ou Miguel / então / mas porquê? / e eles muitas vezes não sabem porque é 
uma imagem / que tem / que não tem fundamento nenhum” [OF1-EN] 
 
n) Promoção do desenvolvimento de espírito crítico 
1. “instigando os alunos a uma atitude vigilante e crítica” [CF2-DCR] 
 
o) Crença nas capacidades dos alunos 
1. “manifestando uma fé inabalável nas capacidades dos alunos, que, invariavelmente, apresentam classificações acima da média nacional nos exames nacionais” [CF3-
DCR] 
 
p) Promoção da aproximação entre escola e comunidade 
1. “contribuiu para a fortificação dos laços existentes entre a escola e a comunidade em que se insere” [PI1/PI3-DCR] 

Total: 70 UC 
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 a) Repertório linguístico 

1. “Ser professor de línguas é… ter a possibilidade de utilizar uma ferramenta importantíssima na comunicação” [PI1-PP] 
2. “competência linguística” [PI1/PI3-DCR] 
3. “sempre se revelou um profundo conhecedor da língua Alemã, sem nunca descurar a cultura e características sociais da Alemanha” [PI2-DCR] 
 
b) Competência comunicativa 
1. “Domina as estratégias de comunicação” [CF3-DCR] 
2. “sabendo, não só comunicar nas línguas que lecciona” [PI1/PI3-DCR] 
 
f) Excelente domínio da sua LM 
1. “tem um cuidado extremo com o uso da língua materna, incentivando os alunos a praticá-la adequadamente em diferentes contextos educativos” [CF3-DCR] 

Total: 6 UC 
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a) Gestão de conflitos: 
1. “é aquele que tenta gerir os conflitos entre os alunos no sentido de desenvolver a aquisição de regras de convivência social.” [CF2-PP] 
 
b) Conhecimentos sobre as outras culturas 
1. “conhecer (…) o mundo nas suas múltiplas vertentes” [OF3-PP] 
2. “Uma porta porque a aprendizagem permite a passagem para outros mundos” [PI3-PP] 
 
c) Competência de comunicação intercultural  
1. “ter, ele próprio, competência de intercompreensão e competência plurilingue” [OF3-PP] 
2. “Pensar o mundo através das diferentes palavras que o traduzem” [PI1-PP] 
3. “Ser professor de Língua é, para mim, interagir comunicativamente e culturalmente com o outro, levando-o a perceber a funcionalidade da mesma e a sua importância 
num mundo em que a comunicação é um pilar essencial na construção das sociedades actuais em permanente mudança” [PI3-PP] 
4. “todo o professor deve ter estas dimensões que aqui estão <aponta para o modelo de CCI>  / ahm // numa língua / porque ela é o código sobre o qual assenta essa 
comunicação / por isso ahm // eu acho que a competência de comunicação intercultural ela é essencial para o professor de línguas” [OF3-EN] 
5. “mas pronto isso tudo veio lembrar que é preciso (…) o professor de línguas ser também / desenvolver também esta competência” [OF2-EN] 
6. “o professor também tem de ser um comunicador intercultural / na nossa escola / e nós também queremos ser / então se queremos ser // temos que ter alguma 
bagagem de alguns conhecimentos isso é ahm imprescindível para se ser um comunicador intercultural tem que se ter uma bagagem já preparada previamente” [CF2-EN] 
7. “competência (inter)cultural sabendo cooperar e interagir com o outro” [PI1/PI3-DCR] 
 
e) Atitudes positivas face à diversidade cultural 
1. “sempre defendeu a multi-culturalidade na sociedade actual” [PI2-DCR] 
 
f) Reconhecimento da interligação entre língua(s) e cultura(s) 
1. “Confrontar o valor das palavras com a cultura por elas veiculada” [PI1-PP] 
2. “competência sócio-linguística reconhecendo a língua como um fenómeno social e adequando-a respeitando e fazendo respeitar o Outro” [PI1/PI3-DCR] 

Total: 13 UC 
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a) Conhecimento atualizado: 
1. “o professor de LE tem de ser detentor de novas competências, nomeadamente competência científica e pedagógico-didáctica especialmente na sua área de docência, 
competência linguística, sociolinguística e inter cultural, competência crítica e competência numérica.” [CF2-PP] 
2. “aquele que tem de estar actualizado e, por isso, investiga, procura” [CF2-PP] 
3. “permitindo uma actualização constante dos conteúdos científicos” [PI2-DCR] 
4. “sempre foi um investigador atento” [PI2-DCR] 
 
b) Conhecimentos aprofundados 
1. “possui um elevado conhecimento científico na sua área de docência o que o tem levado a dinamizar na nossa escola inúmeras actividades científicas que muito têm 
enriquecido o nosso corpo docente” [CF1-DCR] 
2. “profunda competência científica, não só em termos dos conhecimentos científicos” [PI1/PI3-DCR] 
 
d) Experiência da(s) cultura(s) da(s) língua(s) que ensina 
1. “eu sou professora de inglês e eu sentia-me mal ahm no meu início de vida os dinheiros eram poucos e portanto vivia com algumas dificuldades ainda e / mas eu sentia-
me muito mal quando eu tinha de explicar aos meninos como é que era a cidade de Londres como é que eram os monumentos em Londres ahm e eu não os ter conhecido 
ainda (…) porque depois nós dizemos as coisas (…) transmitimos com outra naturalidade e com outra segurança / transmitimos melhor porque não transmitimos só 
conhecimentos / nós vivemo-los e conseguimos dar mais emoção àquilo que estamos a apresentar (…) eu por exemplo tenho uma falha muito grande porque nós também 
no nosso programa falamos muito da cultura americana / e eu ainda não estive na América e acho que é uma falha é algo que me falta / eu sinto isso todos os dias em que 
falo da América (…) não sinto porque ainda não estive lá (…) para conhecer o carácter das pessoas / porque atenção quando nós vamos visitar nós não vamos só ver 
monumentos (…) nós sobretudo vamos viver a vivência vamos aprender ahm como é que aquele povo vive a cultura como é que eles são a maneira de ser / e dizer por 
exemplo que os americanos são muito mentes abertas e e ahm e comem muito *fast-food* e / eu sei disso daquilo que eu leio mas eu nunca vi” [CF1-EN] 
 
e) Reconhecimento da sua competência científica pelos pares 
1. “Competência científica reconhecida por toda a comunidade educativa” [CF2-DCR] 
2. “constitui-se, indubitavelmente, como uma referência incontornável na área do ensino desta escola” [PI1/PI3-DCR] 

 
f) Participação ativa em projetos / equipas / eventos científicos 
1. “Possui competência e conhecimento científico, comprovado através de publicações na área didáctico-pedagógica” [CF3-DCR] 
2. “pela sua preocupação com a investigação, participando em actividades científicas” [PI1/PI3-DCR] 

Total: 11 UC 
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a) Espírito crítico 
1. “cultivar uma mente crítica” [OF3-PP] 
2. “Notório espírito crítico na gestão dos currículos e na selecção de metodologias de ensino” [CF2-DCR] 
3. “É dotado de um apurado sentido crítico e de um espírito pragmático, que lhe permite apreciar e reconhecer o que é importante e útil para os discentes” [CF3-DCR] 
4. “competência crítica, analisando e ‘crivando’ as fontes de informação a que recorre” [PI1/PI3-DCR] 
 
b) Autoanálise 
1. “reflectir permanentemente sobre o que se faz, como se faz e com que resultados” [OF3-PP] 
2. “Constante preocupação em investigar (…) a sua prática” [CF2-DCR] 
3. “é o primeiro crítico do seu trabalho, um perfeccionista inconformado” [CF3-DCR] 
4. “o meu dever mais imediato é (…) repensar o meu modo de ensinar. Faz cada vez mais sentido em repensar metodologias mais adequadas ao ensino de línguas 
estrangeiras a ser utilizadas no português.” [PI1-DBCR1] 

Total: 8 UC 
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a) Recurso às TIC em contexto de sala de aula 
1. “fazendo uso das novas tecnologias ao serviço do processo de ensino aprendizagem das línguas estrangeiras” [CF1-DCR] 
2. “competência a nível de conhecimentos de informática, rentabilizando-os em sala de aula” [PI1/PI3-DCR] 
3. “soube sempre estar a par das novas tecnologias tirando partido delas em contexto de sala de aula, rentabilizando o uso da Internet (…) para estimular a interacção dos 
alunos e docentes com os seus pares, derrubando fronteiras físicas, sócio-culturais e linguísticas” [PI2-DCR] 
4. “dois grandes eixos orientam, hoje, a acção dos professores de línguas estrangeiras: (…) fazer uso das TIC, enquanto recurso metodológico.” [OF2-DBOR7] 
5. “as TIC são uma mais valia, pois é o mundo que rodeia os alunos e nós, professores, temos que nos integrar a cem por cento nesta realidade e rentabilizar as novas 
tecnologias, como facilitadores da aprendizagem, segundo os princípios de uma Didáctica da intercompreensão e do Plurilinguismo.” [PI2-DBOR3] 
 
c) Recurso às TIC para efeitos de investigação 
1. “É um entusiasta das novas tecnologias da comunicação, tirando todo o partido da Internet na investigação científica” [CF3-DCR] 
2. “rentabilizando o uso da Internet não só na investigação linguística” [PI2-DCR] 

Total: 7 UC 
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2. “Eram boas comunicadoras” [PI1-EN] 
 

 
Total: 1 

 
 
DIMENSÃO INTERVENTIVO-CURRICULAR 
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3. “fomentadora e facilitadora de debates interessantes” [CF2- PP] 

 
4. “fomentadora de espírito crítico” [CF2- PP] 

 
 

Total: 2 
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7. “era uma verdadeira educadora, alguém que faz a diferença.” [OF1- PP]  

 
 
 
 
 

Total: 1 
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5. “arquitecta de um relacionamento pedagógico assente na honestidade intelectual e respeito” [CF2- PP] 

 
6. “eram pessoas muito interessadas com estratégias variadas” [PI1-EN] 

 
 

Total: 1 
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Total: 0 
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Competências Associadas (conhecimentos, atitudes, capacidades)  Professores recordados como modelos 
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b) Gosto pela comunicação 
1. “Recordo, no entanto, boas professoras de língua materna que me transmitiram o gosto pela descoberta de várias formas de comunicação” [OF3-PP] 
 
d) Saber-ser / dimensão ética: 
1. “humana” [CF3-PP] 
 
g) Segurança 
1. “segura do seu conhecimento” [PI2-PP] 
 

h) Empenho e dedicação 
1. “Empenhada” [CF2-PP] 
 

i) Dinamismo 
1. “dinâmica” [CF2-PP] 
2. “dinâmica” [PI2-PP] 
3. “empreendedora” [CF2-PP] 
 

j) Otimismo 
1. “optimista” [CF2-PP] 
 

k) Simpatia / capacidade de criar empatia 
1. “tinha muita empatia com os alunos” [OF1-PP] 
2. “simpática e educada” [PI2-PP] 
3. “simpática” [CF3-PP] 
 
l) Sentido de justiça 
1. “justa” [CF2-PP] 
 

m) Compreensão / tolerância 
1. “era muito compreensiva” [OF1-PP] 
2. “sabia ouvi-los [aos alunos] e ajudá-los efectivamente” [OF1-PP] 
3. “sabia colocar-se no lugar dos outros” [OF1-PP] 
 
n) Expressividade 
1. “Recordo, no entanto, boas professoras de língua materna que (…) eram bastante expressivas na sua forma de ser e de estar.” [OF3-PP] 
 
o) Gosto pela profissão 
1. “No ensino secundário, a experiência no 10º e 11º anos não foi em nada inspiradora ou motivadora. Eram professores que denunciavam cansaço, pouco gosto pela 
profissão” [OF3-PP] 

Total: 17 UC 
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a) Capacidade de estimulação / motivação: 
1. “Conseguia motivar os alunos” [CF2-PP] 
2. “Porque foi tão especial? (…) porque achava muito lindo quando ela falava em francês” [OF2-PP] 
3. “Cativou as alunas de tal forma que passávamos os nossos recreios a comunicar a maior parte das vezes em francês” [CF3-PP] 
4. “conseguiram fomentar o gosto pela aprendizagem de LE” [OF3-PP] 
5. “Lembro-me de ter criado uma empatia enorme pela língua [alemã] e, simultaneamente a gostar ainda mais de todas as outras estudadas” [PI1-PP] 
6. “O melhor professor de línguas que tive foi uma professora de Inglês que me marcou (…) pela forma como nos motivava para aprender” [PI3-PP] 
7. “numa de brincadeira de facto ele conseguia-nos transmitir os conhecimentos” [PI1-EN] 
 
b) Colaboração com o aluno no processo de construção de conhecimento 
1. “Aquando da preparação para o exame da 4ª classe, a professora levou-nos para sua casa para nos tirar dúvidas e aproveitou a ocasião para desmistificar um pouco os 
nossos medos relativamente ao 1º exame que íamos fazer” [CF2-PP] 
2. “’chamava-nos ao caminho’ (individualmente e baixinho) se percebia que nos ‘estávamos a afastar’” [OF2-PP] 
3. “disponível” [PI2] 
4. “conseguia responder às necessidades de cada um [dos alunos] tanto a nível pessoal como a nível de aprendizagem” [CF2-PP] 
5. “Nunca estava sentada (no ano anterior a professora nunca se levantava da secretária), chegava-se sempre ao pé das alunas para ver o que faziam como faziam” [OF2-
PP] 
6. “todos os recreios vinha para junto do meu grupo de amigas, conversava connosco, de modo que nós, com ela, aprendíamos a língua de uma forma descontraída e a 
senhora também se divertia a aprender o português” [CF3-PP] 
 
e) Gestão da relação pedagógica: 
1. “[professora] de Matemática (chamava-nos ‘cabulonas’, sempre que não respondíamos ou fazíamos algo mal, mas amava a Matemática e todas as alunas, sem 
excepção, tinham as mesmas oportunidades de aprendizagem nas suas aulas)” [OF2-PP] 
2. “era muito meiga” [OF2-PP] 
3. “pela alegria que incutia nas aulas / pelo bem-estar com que nós estávamos” [PI1-EN] 
 
f) Abertura a inovações pedagógico-didáticas 
1. “Porque foi tão especial? Porque saía dos cânones do ensino da época” [OF2-PP] 
2. “ No ensino secundário, a experiência no 10º e 11º anos não foi em nada inspiradora ou motivadora. (…) Não eram inovadoras nem entusiastas.” [OF3-PP] 
 
h) Ênfase na comunicação 
1. “que nos obrigou desde a primeira aula a comunicar com ela em Francês” [CF3-PP] 
2. “não estudávamos o adjetivo só por estudar o adjetivo era o adjetivo integrado por exemplo num concurso de beleza que nós fazíamos na altura” [PI1-EN] 
 
k) Conhecer os alunos 
1. “conhecia muito bem as pessoas e sabia se dava para puxar por elas ou se não dava para puxar por elas” [PI1-EN] 

Total: 21 UC 
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b) Competência comunicativa: 
1. “Tinha uma grande capacidade de comunicação” [OF1-PP] 
2. “comunicativa” [PI2-PP] 
 
 
 
 

Total: 2 UC 
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l a) Gestão de conflitos: 

1. “sabia lidar com situações problemáticas e contribuir para a sua resolução.” [OF1-PP] 
 
 
 

Total: 1 UC 
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a)  Conhecimento atualizado: 
1. “possuidora de um conhecimento de questões de actualidade pertinentes e passíveis de discussão” [CF2-PP] 
 
b) Conhecimentos aprofundados 
1. “detentora de bons conhecimentos do funcionamento da língua” [CF2-PP] 
2. “O melhor professor de línguas que tive foi uma professora de Inglês que me marcou pelo profundo conhecimento que demonstrava ter da língua em causa, nas suas 
diferentes dimensões” [PI3-PP] 
3. “pelos conhecimentos que ele revelava” [PI1-EN] 

Total: 3 UC 
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Total: 0 UC 
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Total: 0 UC 
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c) Competência de desenvolvimento 
1. “demonstrar curiosidade intelectual” [OF2-PP] 
2. “Curiosidade e gosto pela inovação” [OF3-PP] 
3. “Sempre procurei actualizar-me face às orientações didácticas do ensino das línguas e compreendê-las à luz dos respectivos contextos.” [OF2-DBOR7] 
4. “estamos sempre interessadas em aprender mais e em participar em novos projectos e desafios.” [PI3-DBOR3] 
 
e) Audácia 
1. “Também fui aprendendo, ao longo da minha carreira, a arriscar. Tal vai-me ajudando a ganhar auto-confiança e vai-me ‘convidando’ a investir mais.” [OF2-DBOR7] 
 
f) Entusiasmo / gosto pelas línguas 
1. “Procuro mostrar entusiasmo pela aprendizagem das L.E.’s” [CF2-PP] 
 
i) Dinamismo 
1. “Acho que sou dinâmica, facto que cria um bom clima em sala de aula o que estimula os alunos” [CF1-PP] 
2. “Dinamismo” [OF3-PP] 
 
l) Sentido de justiça 
1. “Acho que sou justa” [CF1-PP] 
2. “valorizar o conhecimento, o trabalho e a aprendizagem” [OF2-PP] 
 
m) Compreensão / tolerância 
1. “Sou tolerante e aberta a opiniões diferentes” [CF1-PP] 
 
o) Motivação para a profissão: 
1. “Gosto do que faço, pelo que consigo transmitir este gosto pelas LE aos alunos” [CF1-PP] 
2. “gostar do que faço e ensinar com entusiasmo” [OF2-PP] 
3. “entusiasmo” [OF3-PP] 
4. “gosto pelo trabalho que realizo” [PI2-PP] 
5. “Assumo que a minha principal qualidade enquanto professora é o enorme gosto que sinto em ensinar o outro a aprender” [PI3-PP] 
6. “Gostamos de ensinar” [PI3-DBOR3] 
 
p) Respeito 
1. “gosto de respeitar e ser respeitada” [CF1-PP] 
 
s) Serenidade 
1. “quando os meninos e meninas pretendem entrar em confronto comigo devido às exigências dos prazos que têm de ser cumpridos respiro fundo duas ou três vezes e 
depois com voz serena e firme mantenho as datas marcadas” [CF3-PP] 
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u) Atenção 
1. “atenta” [PI2-PP] 
 
v) Empenho 
1. “Empenhada” [PI2-PP] 
 
w) visão igualitária das línguas 
1. “eu dei-lhes um texto num teste cujo autor dizia exatamente isso que não / que não reconhecia o domínio de uma língua sobre as outras porque todas as línguas e todas 
as culturas tinham o seu valor e havia que o reconhecer / e ahm porque os miúdos devem pensar que por eu ser professora de inglês / sou defensora de que o inglês seja 
a língua universal e que é isso que eu quero que eles me digam (…) por isso é que eu acho que eles ficaram um bocado surpresos com essa conclusão final do texto de 
que todas as línguas são importantes” [OF3-EN] 

Total: 22 UC 
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a) Capacidade de estimulação / motivação 
1. “Procuro motivar o outro para que possa estar permanentemente interessado em aprender” [PI3-PP] 
2. “e eles estão acho eu que estão muito motivados” [PI1-EN] 
 
b) Colaboração com o aluno no processo de construção de conhecimento 
1. “disponibilizando-me sempre para os ajudar a ultrapassar as suas dificuldades” [CF3-PP] 
2. “Procurar facilitar a aprendizagem ao aluno; ajudá-lo efectivamente na aprendizagem da língua no espaço da aula; não parto do princípio de que o trabalho terá que ser 
mais do aluno do que meu. Será principalmente meu, mas para o aluno a aprendizagem deverá parecer-lhe fácil, simples, acessível. Logo a aprendizagem é planificada 
para o aluno aprender (aparentemente) com pouco esforço. Consegue-se fazendo opções na escolha dos conteúdos, trabalhando as diversas competências e através de 
estratégias diversificadas” [OF1-PP] 
3. “possuir algum entendimento sobre o processo de aprender e tentar ir de encontro às estratégias de aprendizagem quando planifico e ensino” [OF2-PP] 
4. “estar atenta às dificuldades dos alunos e procurar minimizá-las” [OF2-PP] 
5. “Pensar a língua do ponto de vista dos alunos, ou seja, ajudando-os a descodificar a mensagem e enriquecendo o seu vocabulário” [PI1-PP] 
6. “Penso estar igualmente atenta aos contributos dos alunos cuja língua materna não é o Português” [PI1-PP] 
7. “Eu tento ajudar da maneira que / que eu acho que será mais viável sei lá não sei se é a melhor mas é aquela que eu entendo ser para já que é melhor” [PI1-EN] 
8. “disponível” [PI2-PP] 
 
c) Promoção do desenvolvimento de competências plurilingues e interculturais 
1. “Incentivo os alunos a estabelecerem contacto com jovens de outras nacionalidades” [CF2-PP] 
2. “eu já fiz dois intercâmbios na escola promovi dois intercâmbios ahm no âmbito do projeto Comenius (…) e para mim deu-me uma grande felicidade / para mim pessoa / 
a ter essa experiência mas deu-me também uma grande felicidade por proporcionar isso a alunos / porque esse contacto com outros mundos e o terem de se 
desenvencilhar na comunicação / por isso é que eu adiro a esse tipo de coisas porque é mais uma oportunidade para estar em contacto com o outro que é diferente etc. / 
ahm acho que esses momentos dos intercâmbios também foram muito importantes (…) foi concretizar um sonho isto é dar a oportunidade / a dar a oportunidade que eu 
não tive / e recordo-me das caras dos alunos e dos suspiros e dos desabafos” [OF3-EN] 
 
d) Gestão de cenários pedagógicos diversificados 
1. “Fomento a discussão e o debate em grupos restritos e no grupo-turma, tomando o papel de dinamizadora/orientadora/facilitadora” [CF2-PP] 
2. “ter alguma formação sobre estratégias de ensino e tentar fazer uso delas aquando da prática” [OF2-PP] 
 
e) Gestão da relação pedagógica 
1. “Negoceio com os alunos algumas das actividades da aula de forma a integrar as suas vivências e incentivá-los a serem criativos, participativos” [CF1-PP] 
2. “Procuro criar uma atmosfera de intercâmbio na sala de aula descontraída” [CF2-PP] 
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3. “é necessário criar um bom ambiente de trabalho e saber cativar os jovens dando-lhes muita atenção tanto na aula como fora dela. Deste modo, até aqueles que 
detestam a disciplina, acabam por a frequentar com prazer” [CF3-PP] 
4. “ter capacidade de estabelecer com os alunos uma relação afectiva positiva, propícia à aprendizagem” [OF2-PP] 
 
h) Ênfase na comunicação 
1. “Procuro desenvolver nos alunos as competências discursiva e estratégica o mais possível” [CF2-PP] 
2. “mas eu considero que por exemplo agora valorizo talvez mais bastante mais / o conteúdo ahm os valores que o aluno me apresenta nas suas respostas / do que até a 
forma (…) porque ele transmitiu-os (…) mas conseguiu comunicar comigo (…) conseguiu dizer-me o que sentia / e tem valores humanos que que ahm (…) devem ser 
valorizados não é?” [CF1-EN] 
 
i) Recurso a materiais pedagógico-didáticos diversificados 
1. “Alargo / aprofundo sempre os temas e assuntos para lá do manual” [CF2-PP] 
2. “Faço uso de materiais pedagógicos diversificados” [CF2-PP] 
 
l) Valorização da identidade e da bagagem de conhecimentos dos alunos 
1. “parte do apoio é também comunicarmos neste sentido de eles não se sentirem diminuídos porque não dominam completamente uma língua porque eles dominam 
perfeitamente uma que eu não domino / portanto aí eles estão a bater-me aos pontos não é? / ahm e pronto tentar também tirar partido dos conhecimentos deles é isso 
que eu tento fazer” [PI1-EN] 
2. “agora numa aula sou capaz de / tendo perante mim um aluno ahm falante ahm daqui ou de acolá / ahm ter também o cuidado de saber também o que é que esse aluno 
tem para me contar o que tem para para / para comunicar aos outros o que é que tem para partilhar não é? (…) e não estar sempre a falar do ponto de vista do dominante 
eu aqui é assim / e lá no teu país como é que se faz? Ou como é que dizem isto? que tipo de de ahm de autores estudam? / sei lá / fazer recorrer mais aos conhecimentos 
que eles têm para me transmitir também” [PI1-EN] 
3. “no outro dia estava a falar com os meus alunos e a dizer-lhes realmente que eles estavam de parabéns porque / enquanto que eles se sentem um bocado / pronto a 
ideia é que eles se sentem ainda um bocado envergonhados e ela que chegou há pouco tempo e tem muito medo de errar / ele porque / estando há mais tempo do que ela  
/ sente vergonha às vezes quando se engana / e eu vocês não têm que ter vergonha nenhuma porque é assim eu não sei dizer nada / de russo por mais que tente não me 
sai nada / portanto tu / estando aqui há tão pouco tempo e falando como tu falas tu és um super-homem portanto conseguiste uma proeza ahm muito grande e ela que 
chegou em Julho já consegue falar perfeitamente e a única coisa que realmente ainda é um bocadinho diferente é a música porque a tua língua tem uma música diferente 
da nossa / mas isto é uma questão de acertares” [PI1-EN] 
4. “quando se fala em literatura em falar em livros claro que eu não falo de livros de autores portugueses que eles leram ou de literatura que os de cá leem / olha lá o que é 
que tu leste? Quem eram os autores eram conhecidos ou não eram conhecidos? Porque sim porque não? / e eles ficam / contentes” [PI1-EN] 
5. “se for um aluno ucraniano que já tive vários / em vez de fazer exposições orais sobre coisas portuguesas eu peço-lhes para fazer sobre coisas do país deles / porque é 
muito mais fácil não é? (…) é mais fácil para eles / é mais interessante porque dão a conhecer aos outros também a riqueza da sua própria cultura do seu próprio país da 
sua língua não é? / e eu acho que é muito mais enriquecedor para todos” [PI1-EN] 
6. “ainda que, pontualmente e espontaneamente, recorra ao conhecimento e experiências que os alunos adquiriram ao longo da vida, quer no âmbito da língua materna 
quer de outras línguas estrangeiras, para activar novas competências no domínio daquela que estão a aprender.” [OF3-DBOR2] 
 
m) Promoção do desenvolvimento de competências éticas 
1. “tenho posto bastante tónica nesta necessidade de estarmos abertos de querermos fazer de querermos conhecer ahm que é importante aprender línguas que é 
importante conhecermos o outro e que só depois é que conseguimos <IND> só assim é que é possível <IND> e que neste momento ahm (…) eu digo-lhes também ahm eu 
neste momento / cada vez mais tomadas de posição ahm decisões ahm importantes para a vida de toda a gente cada vez mais são mais conjunturais / cada vez são mais 
conjunturais / ora então temos todos que estar muito atentos / muito atentos à realidade que nos circunda / muito críticos das coisas / tenho posto muito a tónica nisso e 
tudo se consegue não é? (…) de uma maneira mais simples ou mais complexa ahm a partir de uma notícia de jornal ou a partir de um discurso político ou a partir de um 
texto / ahm ou a partir de uma história que eles trazem uma vivência” [CF2-EN] 
2. “e eu procuro / dizer  olha / e eu / pelo contrário / gosto muito do alemão / até gosto muito de ouvir falar alemão e não sei quê / procuro contrabalançar (…) e 
desconstruir / para eles não ficarem / até porque / o Francês / eles têm algumas ideias pré-concebidas e portanto nós / sentimos isso e procuro lutar contra esse tipo de 
raciocínio “ [OF1-EN] 
 
n) Promoção do desenvolvimento de espírito crítico 
1. “transmito isso aos meus alunos / ahm a necessidade de estarmos muito atentos mesmo / sermos críticos ahm para tentar viver melhor não é?” [CF2-EN] 
2. “incentivá-los a serem (…) críticos” [CF1-PP] 

Total: 32 UC 
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b) Competência comunicativa 
1. “Sou bastante comunicativa” [CF1-PP] 
2. “Procurar sempre ser uma boa comunicadora através de um discurso simples e claro” [CF3-PP] 
 
c) Saber ouvir 
1. “sei ouvir” [CF1-PP] 
2. “Ser uma boa ouvinte” [CF3-PP] 
 

Total: 4 UC 
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b) Conhecimento sobre as outras culturas 
1. “Algumas viagens têm-me permitido contactar com outras línguas e culturas, facto que me tem enriquecido a nível pessoal e profissional” [CF1-PP] 
 
c) Competência de comunicação intercultural 
1. “considero ter desenvolvido uma competência de intercompreensão razoável, não só pela minha formação profissional, mas também pelo gosto inato de conhecer outros 
povos e culturas.” [OF3-DBOR2] 
 
f) Recurso ao repertório plurilingue e intercultural 
1. “Comparo as estruturas e vocabulário das diferentes línguas (Ingl., Fr., Alemão e L.P.)” [CF2-PP] 
2. “o que eu posso tirar daí [viagens a Espanha] para as aulas é muitas vezes ahm é mais ao ahm ao nível de alguns hábitos sim culturais dos espanhóis / mas também da 
língua (…) para eles verem então a transparência como é que (…) como é que a ahm ahm parecido connosco um bocado com o Francês as Línguas Românicas portanto / 
é mais nesse aspeto / que se não fosse a Espanha não conhecia” [OF2-EN] 
3. “tenho tido outras experiências assim deste género que me obrigam a recorrer a conhecimentos seja lá do que for / ahm já tive uma aluna russa / ahm que tinha 
chegado há muito pouco tempo e portanto não sabia nada e pronto eu tive de fazer das tripas coração e tentar ajudá-la de alguma forma / ahm este ano tenho um 
ucraniano / tenho uma menina que chegou também há muito pouco tempo da Venezuela se bem que aqui as coisas sejam ligeiramente mais simples / e portanto eu acho 
que a bagagem trazia de trás ahm facilitou-me de alguma forma o entendimento desta posição destes alunos que chegam e que têm problemas com a língua não é” [PI1-
EN] 
4. “enquanto professora de línguas eu penso que o Latim me ajudou bastante (…) e ajudou-me bastante ahm para fazer um estudo comparativo com as línguas românicas 
/ ahm como sabe o Latim era uma língua mãe das línguas românicas (…) o Francês o Português o Italiano o Espanhol (…) e nessa perspetiva / embora eu não saiba 
nenhuma dessas línguas quer dizer falar fluentemente nenhuma dessas línguas / mas no plano escrito ahm essa base ajuda-me muito / ajuda-me muito a compreender 
embora até a conjugação verbal seja completamente diferente bem no Francês não é assim tão diferente / mas no Espanhol e no Italiano é diferente e no entanto eu acho 
que não me perderia a entender um espanhol ou um italiano até porque já tenho estado com espanhóis e italianos e (…) enquanto professora de Língua Portuguesa eu 
socorro-me muito do Latim / quanto mais não seja para explicar vocábulos (…) para ir à raiz ao étimo do vocábulo para dizer como é que se escreve ou para mostrar 
diferenças entre vocábulos muito parecidos homónimos etc. (…) ahm e também às vezes para explicar até a sintaxe (…) portanto penso que o Latim me tem ajudado muito 
mesmo apesar de não haver Latim eu faço uso diário do Latim no meu raciocínio e acho que isso foi uma mais-valia para o meu raciocínio / sobre a estrutura da língua / 
depois ahm também me ajuda muito no campo intercultural (…) porque como sabe o Ocidente / toda a cultura ocidental está baseada na cultura greco-romana (…) e isso 
foi também uma mais-valia para o meu conhecimento ahm nesse aspeto ahm facilita muito” [CF3-EN] 
 

Total: 6 UC 
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 b) Conhecimentos linguísticos aprofundados 

1. “Transmito conhecimentos linguísticos seguros” [CF2-PP] 
 
c) Rigor 
1. “Ser rigorosa nos conteúdos a ministrar” [CF3-PP] 

Total: 2 UC 
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a) Espírito crítico 
1. “eu sou muito crítica relativamente a isso / sou estou” [CF2-EN] 
2. “Somos ambas exigentes, reflexivas e gostamos de ir sempre mais além… Somos curiosas e inquietas” [PI3-DBOR3] 
 
b) Autoanálise 
1. “ter capacidade de me pôr em causa, de reflectir sobre a minha prática e de a interpretar” [OF2-PP] 

Total: 3 UC 
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Total: 0 UC 
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a) Exigência exacerbada / perfecionismo 
1. “Sou bastante exigente comigo própria e com os outros, o que me torna algo impaciente e ansiosa” [CF1-PP] 
2. “Ser demasiado exigente com os meus alunos e com as pessoas em geral” [OF3-PP] 
3. “O meu carácter exigente quer em termos de trabalho, quer com o outro pode ser inibitório. Procuro combater isso com a forma como me entrego naquilo que faço” [PI3-
PP] 
 
b) Preocupação exacerbada 
1. “Preocupo-me demasiado com tudo” [CF1-PP] 
 
c) Desorganização 
1. “Algo desorganizada” [CF1-PP] 
2. “Não sou tão organizada e metódica quanto desejaria ser” [CF2-PP] 
 
d) Negligência na atualização dos conhecimentos 
1. “Tenho sido preguiçosa, porque não tenho acompanhado os caminhos mais recentes trilhados pela produção literária estrangeira” [CF2-PP] 
 
e) Falta de pontualidade 
1. “Falta de pontualidade” [CF3-PP] 
 
f) Impaciência 
1. “Falta de paciência” [OF1-PP] 
2. “A um outro nível, vou sentindo alguma falta de paciência para a escola de hoje: a desvalorização do trabalho por parte dos alunos, a desvalorização da aprendizagem e 
consequente não saber estar na escola, na sala de aula…” [OF2-PP] 
 
g) Medo de arriscar 
1. “Às vezes sou um bocadinho ‘Velho do Restelo’. Ou seja, perante um novo desafio, penso 343 vezes antes de experimentar. (Já fui mais). Acho que tem que ver com 
alguma insegurança, quando não domino os contextos ou o saber teórico que sustenta a ‘experiência’, retraio-me. Gostava de arriscar mais” [OF2-PP] 
 
h) Dificuldade em trabalhar em equipa 
1. “Dificuldade em trabalhar com colegas com perspectivas e métodos diferentes do meu” [OF3-PP] 

Total: 12 UC 
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a) Dificuldade em gerir situações de indisciplina 
1. “Por vezes, é-me difícil lidar com situações de indisciplina, ignorando, no momento, qual a melhor medida/estratégia a aplicar” [CF2-PP] 
2. “sempre que um aluno me irrita ou se torna displicente altero o tom de voz, tornando-me ríspida” [CF3-PP] 
 
b) Falta de atenção em relação ao trabalho realizado em sala de aula 
1. “Deveria estar mais atenta ao trabalho realizado na aula (verificar os TPC, verificar se os alunos passam tudo do quadro, se têm os cadernos organizados, se têm o 
material” [OF1-PP] 
 
c) Dificuldade em gerir turmas com alunos de níveis muito diferenciados 
1. “Não consigo / não sei individualizar o ensino tanto quanto seria desejável, quando tenho na mesma turma alunos com graus de dificuldades acentuadamente 
diferentes” [OF2-PP] 
 
d) Dificuldade em respeitar os ritmos dos alunos 
1. “Considerar que todos estão a seguir-me e não estão” [PI1-PP] 
2. “Exigir um ritmo acelerado aos alunos” [PI2-PP] 

Total: 6 UC 
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 a) Autoflagelação relativamente a erros linguísticos 
1. “ter grande receio de errar ao falar outra língua.” [PI1-DBCR2] 
2. “Enquanto professora sinto estar constantemente a ‘flagelar-me’ e ‘punir-me’ por toda e qualquer incorrecção linguística que possa cometer em toda e qualquer língua.” 
[PI1-DBOR2] 

 
 
 
 
 

Total: 2 UC 
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a) Dificuldade em se autoanalisar / refletir 
1. “É difícil a auto-análise, embora seja essencial para a melhoria” [PI3-PP] 

 
 

Total: 1 UC 
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a) Resistências em relação às TIC 
1. “Relutante face à utilização das novas tecnologias da informação e comunicação” [CF1-PP] 
2. “Dificuldade (medo?) em fazer uso das novas tecnologias como recurso da sala de aula” [CF2-PP] 
 

Total: 2 UC 
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c) Competência de desenvolvimento 
1. “Um maior e mais actualizado conhecimento cultural” [CF2-PP] 
 
e) Audácia 
1. “Gostava de arriscar mais, não me sentir tão ‘presa’ aos programas” [CF1-PP] 
 
o) Motivação para a profissão 
1. “Fazer as coisas com alma total e menos preocupações e obrigações” [OF3-PP] 
 
q) Pontualidade 
1. “Gostaria de ser sempre pontual” [CF3-PP] 
 
t) Flexibilidade 
1. “Também gostaria de ser mais flexível nas minhas convicções…” [OF3-PP] 

Total: 5 UC 
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a) Capacidade de estimulação / motivação 
1. “Gostaria de saber lidar e resolver situações de desmotivação” [OF1-PP] 
2. “Conseguir levar os alunos a apreciarem mais a Língua Francesa” [PI2-PP] 
3. “Conhecer novas formas de conhecer melhor o outro com quem estou a interagir para o conseguir seduzir permanentemente para a aprendizagem” [PI3-PP] 
 
b) Colaboração com o aluno no processo de construção de conhecimento 
1. “Conseguir perceber melhor as dificuldades de alguns alunos para os poder ajudar” [CF1-PP] 
2. “Ser capaz de perceber sempre as dificuldades do outro para as poder contornar” [PI3-PP] 
 
d) Gestão de cenários pedagógicos diversificados 
1. “Mais noções de arte dramática para poder colocar em práticas nas aulas de Inglês” [CF2-PP] 
2. “ser mais ‘inovadora’ / ‘ousada’ nas estratégias de ensino” [OF2-PP] 
3. “Gostaria de ter mais oportunidades (…) de proporcionar experiências de aprendizagem diversificadas aos meus alunos” [OF3-PP] 
 
g) Abertura da sala de aula à realidade 
1. “Gostaria de ter mais oportunidades de recurso a situações de aprendizagem mais autênticas e menos virtuais” [OF3-PP] 
 
e) Gestão da relação pedagógica 
1. “Gostaria de saber lidar e resolver situações de (…) indisciplina dos alunos” [OF1-PP] 
2. “Gostaria (…) de possuir sempre sentido de humor em casos complicados para não ter confrontos desnecessários” [CF3-PP] 
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j) Visão articulada dos currículos das línguas 
1. “Visão alargada dos currículos para poder articular horizontalmente, com sentido e eficácia” [CF2-PP] 
2. “ganhar mais competências de planificação do ensino das línguas (e.g. de acordo com as orientações do QECR, pensar as aulas por projectos…)” [OF2-PP] 

Total: 12 UC 
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e) Competência fonológica 
1. “Melhor pronúncia francesa” [PI2-PP] 
 

Total: 1 UC 
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b) Autoanálise 
1. “fazer mais uso da prática interpretativa, nomeadamente pensar as aulas como estratégia de investigação-acção” [OF2-PP] 
 

Total: 1 UC 
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a) Recurso às TIC em contexto de sala de aula 
1. “Gostava de dominar melhor as novas tecnologias de informação e comunicação não só para me facilitar o trabalho mas também para adquirir outras competências e 
sobretudo para conseguir inovar as minhas práticas pedagógicas” [CF1-PP] 
2. “Gostaria de dominar na perfeição às TIC, para através do PowerPoint os cativar e tornar as suas dificuldades mais acessíveis” [CF3-PP] 
 
b) Domínio das TIC 
1. “Domínio das novas tecnologias” [CF2-PP] 
2. “ganhar mais competência em literacia digital” [OF2-PP] 

Total: 4 UC 
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 “O Meu Perfil Intercultural” dos Portefólios Profissionais; 
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COMPONENTE AFETVA  

Portefólios = 82 UC + Entrevistas = 295 UC + Diários de Bordo = 19  396 UC 

 

1.1. Relação com a Alteridade [Portefólios 41 UC + Entrevistas 141 UC + Diários de Bordo = 7  189 UC] 

a) interesse, abertura e curiosidade pelo Outro [Portefólio = 12 UC + Entrevistas = 42 UC + Diários de Bordo = 4 UC  58 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “ser aberto aos outros e estar aberto às suas culturas” [OF1-PI] 

2. “ser aberto” [OF2-PI] 

3. “abertura dos holandeses à diferença” [OF2-PI] 

4. “Sou uma pessoa aberta à diferença” [OF2-PI] 

5. “Tenho curiosidade” [OF2-PI] 

6. “Ganhei muito com esta viagem (…) pelo contacto com a cultura que adorei. Adorei a cultura, o artesanato deles” [CF3-PI] 

7. “Curiosidade pela cultura dos outros países” [CF3-PI] 

8. “abertura” [CF1-PI] 

9. “Queriam saber coisas sobre Portugal.” [CF2-PI] 

10. “a curiosidade era saber coisas sobre as respectivas famílias, hábitos e costumes, a região de proveniência de cada uma de nós e o respectivo país, em geral.” [CF2-PI] 

11. “a vontade de descobrir o “mundo” de cada uma” [CF2-PI] 

12. “uma atitude de total abertura e receptividade no diálogo” [CF2-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “eu acho que a pessoa também tem uma certa predisposição / não é? / até pelos assuntos que procura / por aquilo que lê / eu acho que é pelo / por alguns livros que eu 
leio e depois pelo contacto / ahm / das pessoas e depois por feitio” [OF1-EN] 

2. “negativamente / realmente / há culturas há países com que não me identifico muito // positivamente também” [OF1-EN] 

3. “acho que eles têm é que se abrir ao mundo + / e abrir / ahm / a mente e a perspectiva e os valores deles / para serem cidadãos da Europa e do mundo +” [OF1-EN] 
4. “ser aberto aos outros e estar aberto às suas culturas / também” [OF1-EN] 
5. “motivou-me para / por exemplo para o conhecer melhor / ahm mas ahm veio-me lembrar que afinal ahm esta educação para a cidadania ahm esta esta abertura ao outro 
/ existe / de facto existe na Europa ahm / veio-me lembrar veio-me lembrar que é preciso / e fiquei orgulhosa fiquei muito orgulhosa de perceber que eles valorizaram 
Portugal / (…) e a língua portuguesa / foi sobretudo isso” [OF2-EN] 
6. “e de facto constatei aqui uma vontade e uma abertura muito grande deste povo / ahm (…) em relação a nós” [OF2-EN] 
7. “mas também ahm / ahm vive lá gente de todas as nacionalidades / talvez isso faça com que eles / eles demonstrem essa abertura tão grande” [OF2-EN] 
8. “muito abertos [os bascos]” [OF2-EN] 
9. “sou uma pessoa aberta” [OF2-EN] 
10. “não somos só nós que temos para dar” [PI1-EN] 
11. “é quando se vai mais lá para o interior é muito complicado mesmo (…) e em pontos com pouco turismo então (…) que não estão habituados a receber pessoas 
estranhas (…) e depois tornam-se muito mais fechados” [PI1-EN] 
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12. “eu acho que tem que haver uma predisposição também da nossa parte de abertura ao outro não é?” [PI1-EN] 
13. “aberta sempre ao outro” [PI1-EN] 
14. “estou completamente aberta e receptiva a conhecer o que os outros têm para me para me dar e ahm e a tentar no fundo conhecer o outro melhor+” [PI1-EN] 
15. “estar receptiva para as conhecer melhor” [PI1-EN] 
16. “se calhar aquele bichinho [sonho de viajar, de conhecer o mundo] da minha maneira de ser” [CF1-EN] 
17. “ao conhecermos várias culturas / ao conhecermos várias línguas nós também ficamos mais *openminded* como eu digo em inglês (…) mais abertos (…) eu acho que a 
palavra inglesa é fantástica (…) *openminded*” [CF1-EN] 
18. “ter a tal abertura” [CF1-EN] 
19. “para eu conhecer o outro / para lhe poder dizer que admiro / aquele lado e para ele poder estar aberto a perceber este lado” [PI3-EN] 
20. “ahm a minha vivência com os outros se calhar isso é que fez também o que sou hoje e continuo a ser / muito curiosa / sou ahm eu não sei se isto tem relação mas eu 
acho que tem ahm eu sou uma pessoa que gosto muito de provar / novas coisas / ahm gosto muito de conhecer outras coisas / não sou nada nada estática percebe? ahm 
desde a culinária até tudo o que possa imaginar / há pessoas que são muito avessas / ai isso eu não experimento não é?” [PI3-EN] 
21. “este fascínio pelo outro e qualquer coisa+” [PI3-EN] 
22. “faz-me muita confusão quando alguém olha ahm sei lá para um indivíduo cigano ou de cor ou qualquer coisa / e nós vemos que a pessoa não está à vontade / está 
assim sabe?” [PI3-EN] 
23. “é qualquer uma olhe com os indianos eu achava fascinante por exemplo / os indianos normalmente eram os detentores do comércio / na parte comercial / e eu achava 
fascinante achava fascinante a cultura deles a forma como eles tinham as casas concebidas as salas para mulheres as salas para os homens os tempos de encontro os 
tempos de reflexão os casamentos eram uma coisa engraçadíssima / em termos culturais percebe? / achava interessantíssimo achava interessantíssimo os chineses / 
talvez mais os japoneses mas com japoneses não convivo tanto / os chineses eram os homens / os indianos eram os homens do comércio e dos cinemas” [PI3-EN] 
24. “essa necessidade de abertura” [CF2-EN] 
25. “ela queria saber muito sobre Portugal da minha família como era a minha família sobre Portugal / e eu também queria saber sobre a região dela ahm / e era muito 
engraçado” [CF2-EN] 
26. “vi naquela situação pura curiosidade não é? pura curiosidade” [CF2-EN] 
27. “a abertura / a abertura e ahm a curiosidade em conhecer // (…)até tenho muita admiração admiração por ahm actos culturais diferentes da nossa e acho que / cada 
povo / cada povo é como uma família porque foi tornando-se em ser das próprias capacidades / das próprias limitações e porque se foi construindo / cada povo foi-se 
construindo” [CF2-EN] 
28. “não sei que qualidades mais é que tenho como comunicadora intercultural é a abertura e a admiração” [CF2-EN] 
29. “mas eu acho que sou muito mais aberta do que fechada+ / muito mais aberta (…) a ahm abertura predomina por último” [CF2-EN] 
30. “foi a motivação que eu tive para a leitura (…) eu acho que começa aí porque / LER / ahm abre-nos muitos horizontes não é? e nós começamos ahm desperta-nos a 
curiosidade / e isso faz ahm o professor de línguas e a questão da competência intercultural está muito ligada à questão da curiosidade da comunicação do ir até ao outro 
não é?” [OF3-EN] 
31. “recordo-me das caras dos alunos e dos suspiros e dos desabafos que eles davam e de uma em especial que comprava tudo sobre Londres e Inglaterra para ver e para 
depois poder contextualizar” [OF3-EN] 
32. “eu aqui introduzo a ideia de apetência e de empatia não é? / apetência da vontade a tal curiosidade que eu falava que eu acho que isso é essencial / ahm e eu quando 
estava ahm a implementar ahm aqueles exercícios aos alunos (…) ahm / apercebia-me de que eles ahm não eram pessoas INDIVIDUALMENTE porque nós temos a ideia 
de que culturalmente somos muito abertos e muito+ (…) ahm criamos muita empatia com o outro / mas eu não senti isso neles / mas isto é uma sensação não é um facto 
científico” [OF3-EN] 
33. “eu acho que a maioria de nós / sente curiosidade pelo outro // porque ele é diferente / porque ele está fora do nosso domínio cultural e social não é? então deixa cá ver 
quem ele é / mesmo já não é só cultural às vezes pode ser local ou regional (…) não é? não é da mesma cidade da mesma+ / e nós temos sempre aquela curiosidade 
quem é esse? de onde é que ele vem? o que é que ele pensa? o que é que ele faz? sei lá / e acho que se nós tivermos esta vontade / esta curiosidade eu acho que mais 
facilmente nós chegamos ao outro e a comunicação não é assim” [OF3-EN] 
34. “a abertura ao outro ahm” [OF3-EN] 
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35. “a abertura ao outro / estou aberta ao outro sou curiosa / acho que tenho sensibilidade e acho que até estou a descobrir que tenho sensibilidade a mais” [OF3-EN] 
36. “essa questão de se abrir ao outro parte de nós” [OF3-EN] 
37. “na abertura das tradições” [PI2-EN] 
38. “acho que foi a partir desse ano se calhar que eu despertei se calhar até para o curso porque eu andava no primeiro ano (…) portanto ahm a partir daí nunca mais / 
passar o Verão aqui bem eu atrofio” [PI2-EN] 
39. “porque os espanhóis ahm ou por outra / quando eu fui quando ahm eu achava / acho / por incrível que pareça / parece-me que agora os espanhóis estão a entender 
mais os portugueses / naquela altura os espanhóis ahm / ainda tinham algum ressentimento relativamente aos portugueses <RISOS> (…) pessoas talvez menos cultas / 
ahm menos abertas” [CF3-EN] 
40. “em Espanha gostei muito de contactar com os galegos (…) não sei / adorei / adorei a maneira de ser deles adorei a maneira como eles adoram os portugueses / adorei 
como nós nos relacionamos / adorei Santiago de Compostela adorei o povo de Santiago a maneira como eles são felizes Vigo / pronto / todo aquele norte” [CF3] 
41. “um casal espanhol espectacular (…) ahm portanto gostei também muito de conviver com eles / eram pessoas com uma certa cultura não sei (…) é a abertura / e eles 
adoravam Portugal e gostavam muito de Portugal e (…) eles estavam em Portugal” [CF-EN 3] 

42. “curiosidade pela cultura dos outros países é verdade” [CF3-EN] 

 

UC identificadas nos Diários de Bordo: 

1. “uma abertura cada vez maior para compreender / aceitar as especificidades culturais do ‘outro’.” [CF2-DBCR2] 

2. “a vontade, a abertura e disponibilidade e disponibilidade ao outro” [OF3-DBOR2] 

3. “gosto inato de conhecer outros povos e outras culturas.” [OF3-DBOR2] 

4. “ implica vontade de conhecer os outros” [PI2-DBOR2] 

 

b) respeito pelo Outro,  pelas outras culturas [Portefólios = 19 UC + Entrevistas = 42 UC + Diários de Bordo = 1  62 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “ser tolerante com os outros” [OF1-PI] 

2. “respeitando a sua identidade cultural e linguística” [OF2-PI] 

3. “Sempre valorizámos o que cada um tem de positivo” [OF2-PI] 

4. “lidar e a respeitar as diferenças de cada um de nós” [OF2-PI] 

5. “sermos tolerantes”  [OF2-PI] 

6. “respeito da individualidade” [OF2-PI] 

7. “respeitar outras culturas, outras formas de estar no mundo” [OF2-PI] 

8. “não sou preconceituosa” [OF2-PI] 

9. “respeito pela diferença” [OF3-PI] 

10. “respeito pelo Outro” [PI3-PI] 

11. “respeitando a sua diversidade [de falantes de outras culturas]” [PI3-PI] 

12. “respeito pelos seus [de falantes de outras línguas e culturas] valores e práticas” [CF1-PI] 
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13. “Sou mais (…) tolerante” [CF1-PI] 

14. “respeito pela identidade cultural do outro.” [CF2-PI] 

15. “ter desenvolvido o espírito de tolerância.” [CF2-PI] 

16. “respeito pela individualidade / especificidades culturais de cada uma” [CF2-PI] 

17. “respeito pelas diferenças culturais; valorização das duas culturas” [CF2-PI] 

18. “Fui crescendo mais tolerante” [CF2-PI] 

19. “não gosto de encontrar pessoas (…) pouco tolerantes, preconceituosas” [OF2-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “pronto eu não sou uma pessoa / ahm / não sou muito nacionalista / ahm / não não / não defendo uma religião em particular / isto é / há determ / eu não sou / digamos / 
ou adepta a cem por cento de determinadas correntes / portanto / eu aceito mais ou menos / ahm / a opinião das outras pessoas e a forma com vêem as coisas / aceito / 
pronto” [OF1-EN] 

2. “espírito de tolerância” [OF1-EN] 

3. “pelo respeito / algum respeito / eu acho que é respeito também e” [OF1-EN] 

4. “o tratar bem / o aceitar os outros” [OF1-EN] 

5. “respeitar os outros e as culturas do mundo” [OF1-EN] 

6. “eles às vezes tratam-se mal / procurar evitar esse tipo de coisas / reforçar que todas as pessoas merecem respeito +” [OF1-EN] 

7. “todas as pessoas têm direito / a ser respeitadas / é mais / mais nesse nível” [OF1-EN] 

8. “ser tolerante com os outros” [OF1-EN] 

9. “sou uma pessoa tolerante” [OF2-EN] 

10. “temos a capacidade de de as perceber e portanto as tolerar não é? (…) toleramos entendemos percebemos” [PI3-EN] 

11. “e respeito (…) pelos outros (…) pelos seus valores e pelas suas práticas / ahm ora bem por exemplo um / um árabe / tem uma cultura tem uma forma de estar tem / 
completamente diferente de um ocidental (…) e portanto é eu ser capaz / de aceitar / o árabe como ele é+ / e também no meu relacionamento com ele eu mostrar-lhe isso 
isto é eu ter atitudes / a minha atitude ahm mostre isso” [CF1-EN] 

12. “mas encontrei pessoas fantásticas / eu eu aliás os brasileiros dão-nos lições de vida / porque as desigualdades sociais são muito grandes / sim / ahm portanto aqui não 
é bem a comunicação ahm aqui não é uma questão de comunicação língua / aqui tem a ver mesmo com a cultura e a forma de ser deles” [CF1-EN] 

13. “acho que tenho-me tornado mais tolerante / porque isto no fundo também tem a ver com o comunicador intercultural” [CF1-EN] 

14. “é conseguir antes de tudo mais e até de haver qualquer transacção linguística perceber o outro / entender que o outro é outro vive de outras formas tem outros 
conceitos culturais tem outros referentes / penso que isso ajuda substancialmente a chegar ao outro” [PI3-EN] 

15. “não é só a parte linguística / é o social e é o outro eu quase que até invertia é primeiro o outro e depois / encaixa-se a linguística no fim percebe?” [PI3-EN] 

16. “fui sempre ensinada e vivi sempre no meio de outras culturas / e isso foi uma coisa que de facto os meus pais sempre tiveram a preocupação porque eram um exemplo 
disso / respeitar / perceber primeiro para respeitar o outro / e eu não consigo abdicar deste patamar” [PI3-EN] 

17. “pelos valores pelos valores com que fomos construídos nós família (…) aquela família / porque eu tenho a noção exacta que tal coisa não acontecia com outras 
famílias no mesmo contexto (…) portanto acho que de facto foi absolutamente decisivo porque a concepção dos meus pais em África foi uma concepção completamente 
inovadora e por isso o meu pai teve de continuar depois do 25 de Abril porque o Presidente quis que ele continuasse porque é de facto uma figura de referência / e sempre 
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nos ensinou / neste respeito profundo pelo outro porque é preciso conhecer primeiro / para depois podermos perceber o outro (…) o respeito profundo por este tipo de 
valores não tenha ilusões” [PI3-EN] 

18. “as pessoas colocavam-se na perspectiva do patrão na verdadeira acepção do nome / ahm o outro / era explorado (…) era / tão explorado como gado (…) igualzinho 
ahm não digo a escravatura nesse sentido mas a escravatura aquela em que os criados tinham que atender a todas as vontades e eu sei perfeitamente o que estou a dizer 
(…) não tinham horários não tinham nada não tinham coisíssima nenhuma” [PI3-EN] 

19. “respeito pelo outro (…) sobretudo o respeito pelo outro” [PI3-EN] 

20. “e toda esta relação se consolida sempre nesta base / por isso para mim é muito fácil conhecer o outro e respeitar o outro” [PI3-EN] 

21. “de respeito pelo outro” [CF2-EN] 

22. “e eu acho que me tornei bastante mais tolerante” [CF1-EN] 

23. “uma boa formação de valores e de tolerância e respeito” [CF2-EN] 

24. “eu era tratada com muita deferência com muita deferência” [CF2-EN] 

25. “sempre muito respeito” [CF2-EN] 

26. “eu realmente não tenho grandes preconceitos culturais” [CF2-EN] 

27. “o respeito pelo outro” [CF2-EN] 

28. “mas depois predomina o respeito / se elas querem andar assim andam assim ahm é fruto de uma cultura / de uma religião” [CF2-EN] 

29. “muito mais respeitadora da… / não / não (…) por minutos penso mas depois respeito” [CF2-EN] 

30. “é uma maneira de estar que é assim que é diferente da minha e que eu tenho que a aceitar e tenho que viver com ela e tenho que a aceitar como tal claro / a mim 
choca-me / porque vem contra aquilo a que eu estou habituada” [OF3-EN] 

31. “Barcelona é um mundo tão intercultural / é uma cidade tão intercultural que / quase que nem damos conta que estamos em Espanha / tal como Praga também tive 
essa sensação em Praga / ahm é um pulsar tão grande de estilos de estar de / uma coisa curiosa que eu achei que eu senti ahm ali foi que eu podia andar à vontade / ser 
quem eu era / que não era julgada / foi essa foi essa a sensação que eu tive (…) todos ali tinham o seu espaço (…) tinham a sua identidade / quisessem ser altos baixos 
gordos verdes amarelos ahm o que quisessem ser eles podiam-no ser sem serem excluídos sem serem confrontados sem terem que sair / ahm e isso agradou-me muito ali 
(…) pela ausência de preconceitos” [OF3-EN] 

32. “em Barcelona eu senti essa abertura essa falta de preconceito essa ahm essa multiculturalidade essa interculturalidade saudável / plena / sem artifícios (…) sem ser / 
sem ter o peso do turismo que provavelmente também era porque eu também lá estava nessas condições / mas era como se estivesse diluída nos comportamentos 
inclusivamente eu andei no mercado da fruta lá do pão e da carne e não sei quê eu andei no meio daquilo tudo” [OF3-EN] 

33. “o compreender o aceitar o ser flexível relativamente à questão da diversidade e da diferença” [OF3-EN] 

34. “tolerância” [OF3-EN] 

35. “também não sou intolerante” [OF3-EN] 

36. “xenofobismo” [OF3-EN] 

37. “acho que é sobretudo respeitar as características sem que isso nos impeça de debatermos as coisas (…) no respeito” [PI2-EN] 

38. “quem sabe respeitar é bem recebido acho eu” [PI2-EN] 

39. “apanhamos com todos e então eu não vou estar a rejeitar aquela cultura só porque isto porque eu não concordo” [PI2-EN] 

40. “o respeito pelo outro pelas outras culturas por aprender a sensibilidade” [PI2-EN] 

41. “o ser tolerante o ser” [CF3-EN] 
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42. “tolerância entre os povos é é dou muito valor a isso” [CF3-EN] 

UC identificadas nos Diários de Bordo: 

1. “respeita essa individualidade” [CF2-DBCR1] 

 

c) sensibilidade em relação à diferença [Portefólios = 3 UC + Entrevistas = 6 UC + Diários de Bordo = 2 UC  11 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “torna-nos mais sensíveis às diferenças” [OF3-PI] 

2. “compreendermos e a convivermos com a diferença” [OF2-PI] 

3. “aprendemos a minimizar o que nos contrariava” [OF2-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “explorando as diferenças” [PI1-EN] 

2. “e isso contribui para que a pessoa veja outra realidades não é? para que se aperceba que há diferenças / que há diferenças dentro do mundo / está tudo perto está tudo 
perto não é?” [CF2-EN] 

3. “sempre que posso sempre que posso // alerto os miúdos para ahm para as diferenças do outro / à qualidade de vida e aos bens materiais / e à liberdade também // não 
só na Europa na Europa mas no resto do mundo / penso que é muito importante para os levar a dialogar” [CF2-EN] 

4. “e portanto entendemo-nos todos lindamente agora é assim éramos todos muito diferentes / e tenho a sensação que se estivéssemos um ano inteiro que nos íamos 
desentender (…) não é? temos perspectivas das coisas diferentes mas acho que como estamos ali com um tempo curto com objectivos comuns e somos todos jovens e 
pronto a coisa correu bem” [PI2-EN] 

5. “mas também digo a mesma coisa não sei se com muito tempo juntos a trabalhar / com perspectivas tão diferentes das coisas / o que é que iria sair dali” [PI2-EN] 

6. “ahm o saber compreender a diferença / ahm que é extremamente importante” [CF3-EN] 

UC identificadas nos Diários de Bordo: 

1. “Também passa, com certeza, pelo respeito pelas diferenças, o que implica a não imposição de certos rituais e preceitos, tradições, convicções…” [CF2-DBCR1] 

2. “reconhecimento da diferença” [OF3-DBOR2] 

 

d) humildade [Portefólios = 5 UC + Entrevistas = 20 UC  25 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “Humildade e simplicidade no contacto com o Outro, mas dentro de limites” [CF3-PI] 

2. “humildade” [CF2-PI] 

3. “um complexo de superioridade, patente na sua expressão, cortou completamente qualquer hipótese de diálogo.” [CF2-PI] 

4. “Adorei (…) a humildade e simplicidade deste povo” [CF3-PI] 
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5. “não gosto de encontrar pessoas altivas, com a mania de superioridade” [OF2-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “eles têm ali uma ideia que não sei muito bem qual é / ou que somos inferiores / ou qualquer coisa” [OF1-EN] 

2. “eu acho que há muitas pessoas que são um bocado assim / e é isto / no fundo é uma certa crueldade que as pessoas têm / e às vezes é acharem / que são superiores e 
que podem +” [OF1-EN] 

3.” eu não me dou muito bem com pessoas que têm a mania / têm a mania tá bem / pronto ahm” [OF2-EN] 

4. “a maior qualidade que eu posso ter é sentir-me uma pessoa perfeitamente humilde” [PI1-EN] 

5. “não encontrei pedantismo que há nas cidades modernas / ditas ocidentais modernas evoluídas / não encontrei nada disso encontrei muita simplicidade” [CF1-EN] 

6. “ahm na Europa nós somos o parente pobre (…) o povo português é o parente pobre” [CF1-EN] 

7. “é assim incomoda-me porque eu acho lá está eu acho que eles são muito petulantes” [CF1-EN] 

8. “o equilíbrio democrático / depende se não houver se não houver realmente esse respeito / que à partida alguém vai para uma uma uma situação de comunicação 
pensando que predomina (…) está tudo estragado / mas há situações assim infelizmente há muitas situações assim e no mundo prevalecem situações assim” [CF2-EN] 

9. “elas no início são assim ficaram assim a olhar muito para nós não é? entretanto / notei que no início elas estavam ahm não sei qual é o adjectivo / que nós não sei não 
sei / talvez pensassem que nós estávamos ali a pensar que éramos superiores a elas por sermos estudantes não sei não é?” [CF2-EN] 

10. “na Inglaterra / mas é engraçado / em Londres / nos vários contactos que tive junto dos guichets para entrar nos museus / nos cafés nos bares / aí achei / aí achei que 
de um modo geral / impera / ahm um sentimento superior / eu senti isso eu senti de todas as vezes que lá fui (…) senti um tratamento um bocadinho superior… eu senti 
ahm uma ideia / de que o que passava era uma ideia de que eles são superiores a nós ahm eu senti isso na Inglaterra / em Londres em Londres eu senti isso / em Londres 
senti” [CF2-EN] 

11. “sim a humildade eu acho que sim eu também falei disso (…) humildade no aspecto de ahm sentir que somos iguais não é?” [CF2-EN] 

12. “chauvinismo não” [OF3-EN] 

13. “não é ir para lá armado em modernaço que vem dum país da Europa e que não sei quê e que lá é que é bom / também não está correcto portanto” [PI2-EN] 

14. “se eu à minha frente tiver uma pessoa também que eu veja que é aberta e que não está ali cheia de presunções a armar-se e não sei quê / eu abro-me como estou a 
falar contigo naturalmente / agora se for uma pessoa que esteja ali com ar de superior eu penso não sei se é ar se é mesmo / olha digo o essencial e pronto” [PI2-EN] 

15. “essa disponibilidade / para mim é vista como sendo um grupo de pessoas que estão todas ali para partilhar não há uma que vá para lá para se armar e mostrar que é 
mais do que a outra (…) sim / porque se é um grupo onde está uma para se armar e subjugar os outros gozando com os outros dizendo vocês são isto não é? às vezes 
isso acontece / não ahm (…) não é bem sucedida pelo menos é alguém que está ali para ahm se calhar mostra até aquilo que não é bem não é porque às vezes uma 
pessoa pensa que é e depois não é (…) isso não é predisposição para partilhar” [PI2-EN] 

16. “a humildade deles também a humildade do povo / extremamente cortês / extremamente humilde e educado nunca vi ali ahm pode poderá haver não se me está a 
entender?” [CF3-EN] 

17. “são povos mais humildes” [CF3-EN] 

18. “o espanhol deu-me a sensação de ser um povo mais orgulhoso mais dominador ahm rico que não precisa de Portugal quer dizer (…) não sei se foi isso se não foi mas 
fiquei realmente muito” [CF3-EN] 

19. “também notava sempre um certo / um certo como é que eu vou dizer?  / um certo snobismo sei lá um certo ahm / uma certa superioridade (…) é exacto / uma certa 
superioridade relativamente a nós portugueses / eu via que eles se desdobravam mais em atenções com os ingleses com sobretudo com os ingleses / ahm eles 
desdobravam-se em muitas atenções com os ingleses não sei se por influência da família real ahm e dos contactos (…) ou por questões económicas não sei sei que eles 
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ahm pronto (…) eram mais corteses não sei” [CF3-EN] 

20. “penso que aqui / a pessoa que sabe ouvir / supostamente é uma pessoa que é humilde” [CF3-EN] 

 

e) solidariedade [Portefólio = 2 UC + Entrevistas = 10 UC  12 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “Sou mais (…) solidária” [CF1-PI] 

2. “Fui crescendo mais (…) solidária” [CF2-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “ajuda ao próximo / só isso eu acho que cria logo um patamar de entendimento / com uma série de gente e uma série de culturas” [OF1-EN] 

2. “ajudá-lo (…) naquilo que… fosse preciso que ele tivesse necessidade” [OF1-EN] 

3. “a gente está na rua e percebe que há um estrangeiro no Verão que está / que não está a perceber e então ajuda” [OF2-EN] 

4. “às vezes quer que eu ajude? ou não sei quê sim” [OF2-EN] 

5. “eu tento ajudar da maneira que / que eu acho que será mais viável sei lá não sei se é a melhor mas é aquela que eu entendo ser para já que é melhor pronto” [PI1-EN] 

6. “uma boa formação (…) de solidariedade” [CF2-EN] 

7. “a solidariedade / a solidariedade surge / quando é necessário surgir / nós não vamos ahm não se vai para uma situação de comunicação intercultural já predispostos a 
ser solidário a solidariedade surge quando é necessário” [CF2-EN] 

8. “sim a solidariedade ahm / é lógico que esteja é lógico que esteja / é um valor que devia funcionar não é? / faz parte ahm lá está daqueles valores que neste momento 
são considerados universais (…) que fazem parte da construção do cidadão como um CIDADÃO (…) tem de haver solidariedade não é? (…) e teremos que contrariar toda 
a barbárie / e temos que cultivar o gosto pelo outro que é um dos aspectos da solidariedade não é? (…) para haver comunicação // isso também se encaixa dentro da 
comunicação entre as pessoas não é?” [CF2-EN] 
9. “portanto a solidariedade tem de estar presente não é? como ingrediente de base de base tem de estar” [CF2-EN] 

10. “solidariedade! [OF3-EN] 

 

f) sensibilidade em relação às semelhanças [Portefólios = 0 UC + Entrevistas = 12 UC  12 UC] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “há coisas em comum independentemente da cultura” [OF1-EN 

2. “acho que há muita coisa comum a toda a gente” [OF1- EN] 

3. “as semelhanças / as semelhanças entre as pessoas / procuro” [OF1- EN] 

4. “depois também aquela sensação da globalização / uma pessoa sai daqui e encontra muitas vezes as mesmas coisas lá fora +” [OF1- EN] 

5. “salientando as semelhanças precisamente para nós de alguma forma ahm / concluirmos disso tudo que de facto as coisas não são assim TÃO diferentes como nós 
entendemos à partida não é? e há muitas coisas muitas bases que são comuns / apesar das diferenças que depois cada língua e cada cultura vai tendo se calhar há muitas 
/ há mais semelhanças do que aquilo que nós pensamos à partida” [PI1- EN] 
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6. “se o outro é semelhante (…) o outro é semelhante é igual é igual / não há pessoas diferentes / e ainda para mais numa cultura ocidental não é? (…) em que se valoriza 
bastante isso / tem-se chamado muito a atenção para isso / ahm a comparação constante com a sua faceta / uma comparação constante / (…) e eles sentem que 
realmente há muitas semelhanças <IND> e que é fácil tão fácil” [CF2- EN] 

7. “houve esta afinidade / nesse momento nesse contexto não é? / talvez talvez tenha sido por causa disso / da religião (…) talvez tenha sido porque ela descobriu que eu 
também era católica / e assim levava-me mais a sério <IND>” [CF2- EN] 

8. “depois ahm [a formação em Latim] também me ajuda muito com o campo intercultural (…) porque como sabe o ocidente / toda a cultura ocidental está baseada na 
cultura greco-romana (…) e isso foi também uma mais-valia para o meu conhecimento ahm nesse aspecto ahm facilita muito facilita muito no campo do renascimento 
facilita-me muito ahm às vezes eu estou assim bate-me a primeira ideia e essa primeira ideia normalmente é a correcta porquê? porque está estruturado está lá em baixo / 
já vem da base” [CF3- EN] 

9. “ahm / pronto e há pontes e há os romanos também estiveram na Inglaterra e também há pontos de contacto na cultura (…) na própria Germânia também não é?” [CF3- 
EN] 

10. “gostei de ver aquilo que seria o meu povo na Idade Média / não sei se me está a entender (…) gostei de compreender aquilo que seria Portugal numa Idade Média // e 
os vestígios que os árabes deixaram / em Portugal e que se reflectiam ainda na Idade Média provavelmente era uma idade muito próxima deles não é?” [CF3- EN] 

11. “temos lá alguns algum por exemplo temos lá algumas ahm algumas obras que ainda subsistem nossas” [CF3- EN] 

12. “já há mais proximidade [entre portugueses e galegos]” [CF3- EN] 

 
g) aceitação (dentro dos limites dos Direitos Humanos e de valores como a paz, a democracia e a liberdade) [Portefólios = 0 UC + Entrevistas = 9 UC  9 UC] 

 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “embora claro possa não se aceitar tudo” [OF1-EN] 

2. “eu acho que hoje em dia também / ahm / e isso ouve-se / ouve-se em alguns discursos e em alguns sítios / mas eu acho que isso não corresponde à realidade porque 
eu acho que nós somos humanos // portanto temos qualidades e defeitos / tudo é muito bonito e podemos aceitar toda a gente / ahm / de qualquer cultura e eu acho que 
isso não é verdade + / é na teoria tudo bem mas eu acho que cada um tem a sua personalidade e inerente à sua personalidade / tem determinados valores / e há coisas 
que não / que eu acho que não compreende” [OF1-EN] 

3. “é procurar haver / um patamar nesses tais valores que são universais / e humanos” [OF1-EN] 

4. “há pessoas que acham que deve aceitar tudo mesmo que / há quem defenda a tradição e que é tradição e vamos deixar estar e ponto final e acabou (…) isso acho que / 
para mim é um defeito / há coisas que eu acho / por exemplo a corrida de touros eu acho que devia ser / isto devia acabar há séculos quer dizer / para mim / não acho 
lógico que exista+ / (…)ver um animal a sofrer no meio de uma multidão aos gritos / cheio de calor / ahm / e que vai morrer e se defende / qual é / eu não consigo ver que 
graça é que aquilo tem + / eu pessoalmente não consigo dizer // há coisas que eu acho que a tradição pela tradição não / acho que tudo bem que se registe+” [OF1-EN] 

5. “por exemplo / neste momento não iria para um país em guerra / (…) podia ser um exagero mas se calhar para outro tipo e há países que não / quer pelo seu estilo 
político ou não sei quê não me apetece lá ir porque não me identifico com aquilo e não me apetece ir para lá não sabendo muito bem ou / ahm / ou não me vou adaptar ou 
não me quero adaptar não ahm (…)por exemplo na Arábia Saudita ou assim imagina a mulher / uma mulher não pode apanhar um táxi // não pode estar sozinha num hotel 
// aí não aquilo realmente não / eu acho aquilo um ahm / não me diz nada nem me apetece ir para lá / por exemplo / não quero ir para lá (…)porque eu acho que aquilo já é 
uma ofensa aos meus valores pessoais” [OF1-EN] 

6. “porque há coisas culturais que nos constrangem” [PI3-EN] 

7. “a abertura ao outro também precisa de crítica / de espírito crítico / e que só através deste espírito muito crítico (…) eu sou muito crítica / espírito crítico / mas construtivo 
(…) <IND> a aproximação ao outro implica ahm / ser capaz de dizer o que acha que está mal / capaz de dizer que não (…)ceu não dispensava isso de maneira nenhuma / 
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de maneira nenhuma” [CF2-EN] 

8. “é preciso estar atenta / muito atenta (…) e saber / tão é muito importante saber dizer que não / que NÃO / não é por aí eu não vou por aí eu não quero ir por aí” [CF2-
EN] 

9. “mas ao mesmo tempo / por que é que eu faço a crítica? porque sei que o que se passa lá / e não sei até que ponto a crítica não é um pouco legítima porquê? porque sei 
que em certos países onde predomina a lei do Islão ahm as liberdades individuais ahm não são não são respeitadas portanto a minha crítica tem até alguma legitimidade / 
tem alguma legitimidade acho que sim acho que tem não é?” [CF2-EN] 
 

1.2. Relação com o sujeito [Portefólios = 16 UC + Entrevistas = 59 UC + Diários de Bordo = 1 UC  76 UC] 

a) respeito por si próprio e pela sua cultura [Portefólios = 3 UC + Entrevistas = 9  12 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “respeito da individualidade” [OF2-PI] 

2. “valorizarmo-nos” [OF2-PI] 

3. (Ter CCI é) “ser um grande ‘embaixador’ da língua e da cultura do seu país de origem no mundo.” [CF3-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “não adepta do politicamente correcto / porque eu acho que é mentir / é mentir a si próprio / pronto / é óbvio / é ser infiel a si próprio e mentir a si próprio” [OF1-EN] 

2. “eu só consigo lidar com os outros se primeiro eu aceitar aquilo que sou / não é?” [CF1-EN] 

3. “eu não me posso esquecer a minha cultura e a minha língua nunca / nunca posso / ahm eu posso aprender a do outro e falar com os outros / mas também posso / mas 
nunca se pode esquecer da minha e posso ensinar ao outro a minha / não é? (…) a nossa identidade nunca se pode esquecer” [CF1-EN] 

4. “não vou deixar de ser eu nem vou anular-me enquanto pessoa ou enquanto aprendizagem com todo o conhecimento que eu tenho toda ahm toda a minha pessoa não 
é? não vou anular a minha pessoa só porque estou num local diferente daquilo que eu sou” [OF3-EN] 

5. “não me vou anular mas também não me vou impor” [PI2-EN] 

6. “primeiro está o meu povo está a minha cultura está tudo e portanto eu não admito que façam pouco nem sequer de um transmontano qe eu nem sequer conhecia ou da 
Beira Interior (…) nem sequer me identificava com ele porque estava vestida de outra maneira e estava pronto / mas / mas doeu-me (…) doeu-me doeu-me como 
portuguesa” [CF3-EN] 

7. “eu lembro-me que uma vez entrei num supermercado / e que / ao contactar com a caixa / ela me ofendeu bastante / que os portugueses eram *perros* / cães (…) e eu / 
se não fosse por uma questão de educação retirava todos os produtos da caixa e ia repô-los” [CF3-EN] 

8. “quando nos pisam nós temos que mostrar o nosso amor-próprio (…) ou então não somos nós / e eu digo-lhe uma coisa eu também gosto de mim própria (…) não é? e 
nunca vou abdicar / porque no dia em que eu abdicar do gosto por mim própria / acabo por ser um farrapo (…) é isso que eu não quero (…) num equilíbrio (…) numa 
harmonia (…) com o respeito por nós próprios (…) e se eu vejo que o outro está a querer fazer pouco de mim alto lá” [CF3-EN] 

9. “ver ahm que o que interessa no fundo / é aquilo que eu sou e não aquilo que os outros querem que eu seja ou aquilo que eu tenho que demonstrar aos outros que sou 
tanto que a minha consciência ahm é que me manda / e se eu me sentir em paz com a minha consciência é bom para mim” [CF3-EN] 

 

b) segurança,  confiança em si e conforto relativamente à sua identidade (plural) [Portefólios = 5 UC + Entrevistas = 18 UC  23 UC] 
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UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “Ter confiança em si” [OF1-PI] 

2. “Sou mais (…) auto-confiante” [CF1-PI] 

3. (Defeitos enquanto comunicador intercultural) “Sou algo insegura e tímida.” [CF1-PI] 

4. “tive que aprender a sentir-me bem e segura longe de meus pais” [CF2-PI] 

5. “não abdicar de si próprio, ser si próprio” [OF1-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “ter confiança em si / acho que sim” [OF1-EN] 

2. “não são pessoas desconfiadas” [OF2-EN] 

3. “eu acho que nós só estamos bem com os outros se estivermos bem connosco” [CF1-EN] 
4. “portanto daí o aluno tem que ahm ir tendo cada vez mais / ser cada vez mais capaz de se relacionar consigo / com os seus anseios as suas preocupações ahm para 
também depois se relacionar com as outras pessoas” [CF1-EN] 
5. “eu até sou uma pessoa naturalmente segura / o que às vezes mas isso é bom pronto mas sou” [PI3-EN] 

6. “eu acho que não deve abdicar de si próprio isto é / de ser aquilo que é dos seus valores e da maneira de pensar / (…) na comunicação intercultural” [OF1-EN] 

7. “nem pensar que o outro é superior a mim+” [PI1-EN] 

8. “às vezes há coisas que podemos / podemos perceber mas podemos não / não encaixar completamente nas nossas estruturas nos nossos parâmetros de vivência sócio-
cultural” [PI3-EN] 

9. “é bom é que nós nos sintamos bem connosco (…) demos o nosso melhor (…) fizemos o que sabíamos e o que podíamos” [CF1-EN] 
10. “quando nós / portugueses / encontramos alguém que nunca vimos em lado nenhum / mas que fala português / nós automaticamente somos amigos (…) somos amigos 
/ conhecemo-nos mas já parece que nos conhecemos desde pequeninos <RISOS> (…) eu acho fantástico” [CF1-EN] 
11. “mostra conhecer o que está a fazer não é?” [CF2-EN] 
12. “a falta de auto-confiança também é [um defeito] em alguns momentos (…) a questão da auto-confiança também é mais em pensamento do que em acção” [OF3-EN] 
13. “falta de auto-confiança ahm sinto-a se eu não tiver abertura do outro lado / se após várias tentativas / se eu naquela questão da frieza e da dos outros do grupo de 
Leste / ahm eu aí não me sentia muito à vontade para tomar a iniciativa de comunicar” [OF3-EN] 
14. “há pessoas com determinadas características que já me intimidaram mais do que o que me intimidam hoje só que eu também já estou mais segura em algumas coisas” 
[PI2-EN] 
15. “se tu mostras insegurança o outro papa-te digamos não é? e se calhar nem é até uma pessoa tão segura como tu mas como te pareceu+ (…) já me aconteceu isso 
olha afinal eu pensei que era mais insegura do que ela afinal / afinal até nem sou sou mais porque com a convivência tu vais vendo / há pessoas tão seguras e perante uma 
coisa qualquer ai é um problema / e eu assim mas qual é o problema?” [PI2-EN] 
16. “eu quando vou para fora nunca estou muito preocupada em estar a defender os portugueses ou a língua portuguesa não tenho preocupação nenhuma com isso / se 
calhar devia de ter mas não tenho / quero lá saber (…) quer dizer / repara que nunca me perguntam se eu sou portuguesa perguntam-me se eu sou italiana se sou 
espanhola ou se sou não sei quê e eu digo não sou portuguesa e tal naquele momento até acho piada ser portuguesa ah portuguesa / mas não sinto nenhum orgulho 
especial (…) se calhar é falta quer dizer antigamente as pessoas eram mais educadas para o orgulho nacional (…) eu não vejo grande motivo para termos assim tanto 
orgulho / acho que me sinto orgulhosa de ser uma cidadã europeia isso talvez / se calhar prefiro ser europeia do que ser africana ou americana / ou asiática ou russa ou lá 
o que é / sim se calhar” [PI2-EN] 
17. “porque eles normalmente são muito mais desleixados na apresentação nos modos muito embora sejam simpáticos não sei quê mas pronto / lembro-me deste reparo 
que me fizeram / foi nessa vez ahm na primeira / eu nunca tinha reparado (…) repararam na forma como eu estava à mesa / fui destacada pela positiva em relação aos 
outros não é? (…) pronto nesse aspecto tenho orgulho porque afinal sou de Portugal um país pequenino / mas onde as pessoas também sabem estar” [PI2-EN] 
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18. “é uma pessoa que é desinibida / que ahm coisa que eu por vezes não sou eu sou muito tímida (…) eu não gosto muito assim de multidão e de me expor / gosto de uma 
vida mais recatada mais mais não sei se isto também foi fruto da educação que eu tive e se também depois a vida me fez mais voltar para mim mesma e para o meu filho 
porque / devido à responsabilidade que tinha / estava mais ocupada portanto não frequentava tanto a sociedade não é? (…) e portanto aqui eu tenho uma grande 
dificuldade em me expor (…) essa é a minha maior dificuldade é expor-me ainda hoje me sinto muito insegura em me expor há qualquer coisa dentro de mim que eu não 
sei explicar é superior (…) mas penso que um óptimo comunicador é aquele que é capaz de se expor / é aquele que tem segurança na sua exposição” [CF3-EN] 

 

c) desejo de aprender, de se atualizar [Portefólios = 7 UC + Entrevistas = 24 UC + Diários de Bordo = 1 UC  32 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “estar disponível para aprender com o outro” [OF2-PI] 

2. “abrir horizontes para outras aprendizagens” [OF2-PI] 

3. “gosto de conhecer” [OF2-PI] 

4. “gosto em aprender” [CF3-PI] 

5. “Precisa de disposição para aprender e viajar.” [CF3-PI] 

6. “Falta de disponibilidade/tempo para aprender línguas, tenho de rentabilizar os contactos e viagens que vou fazendo e através da auto-aprendizagem.” [CF3-PI] 

7. “ambas as partes desejam conhecer algo mais” [CF2-PI 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “e aberta à aprendizagem não é?” [OF2-EN] 

2. “enquanto comunicadora intercultural o único defeito é não saber muita coisa não é? / isso é um defeito / ahm mas / às vezes sou um bocadinho acomodada / ahm 
poderia ir mais além / poderia tentar+” [OF2-EN] 

3.”de aprender mais” [PI1-EN] 

4. “se calhar até os meus pais pelo facto de ahm se restringirem a um mundo muito pequenino no fundo fizeram com que eu quisesse mais (…) foi a alavanca” [CF1-EN] 

5. “o lidar com as situações faz-nos ir à procura porque nós sentimos necessidade (…) hum / sou auto-didacta em algumas coisas mas devemos ser todos (…) devemos ser 
todos / aliás isso é uma coisa que eu por exemplo aqui eu / eu acho que é o que no fundo eu tentei ver aqui / é preciso nós ahm cada um de nós ahm deve ter curiosidade 
para sempre ir mais além / ahm em aprender mais de *per si* (…) a própria pessoa / para depois também poder dar mais aos outros” [CF1-EN] 

6. “os ingleses é o povo que / menos aprende outras línguas / eu ensino isso aos meus alunos Mónica / eu por acaso eu isso ensino aos meus alunos ahm é uma das 
características do inglês que / <tira o manual da pasta e abre numa página, aponta para um gráfico> este gráfico representa a percentagem de população que consegue 
falar uma segunda língua / o Reino Unido está no fundo / Portugal também só está em terceiro lugar / não é? / mas por exemplo o Luxemburgo a Holanda a Dinamarca a 
Suécia a Bélgica a Finlândia a Áustria a Alemanha / aqui a média dos quinze / a Grécia a França e Itália e por aí abaixo / estas duas línguas a Espanha / o espanhol 
também é muito falado no mundo / é a terceira acho eu não é? (…) o espanhol acho que é a terceira (…) pois também / pronto é a sexta / Portugal está em sexto lugar / e 
mas / está a ver Mónica / portanto eles não sentem necessidade (…) eles não sentem necessidade (…) de aprender outras não é?” [CF1-EN] 

7. “se calhar deveria até investigar mais também não é? (…) porque o saber não ocupa lugar / e porque nós nunca nos devemos dar ahm nunca devemos dizer eu agora 
sei tudo e eu agora não preciso de mais nada / ahm devo dar devo sentir sempre que preciso de mais alguma coisa / aliás eu acho que isto está melhor expresso aqui 
nesta frase viajar <aponta para o documento escrito com sua secção “O Meu Perfil Intercultural” do e-Portfólio> para é sempre melhor do que chegar / nós nunca devemos 
ahm que agora já sei tudo já / já não é preciso mais nada / não / devemos sempre querer evoluir (…) saber mais / e sentir que nunca sabemos nada (…) isso é o primeiro 
passo para querer saber mais é é sentirmo-nos” [CF1-EN] 
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8. “eu quero sempre experimentar / porque quero sempre conhecer mais quero sempre conhecer OUTRAS coisas” [PI3-EN] 

9. “as viagens ora bem as viagens continuo a fazê-las / por essa curiosidade e o extremo gosto que me dá conhecer mais / portanto são sempre gratificantes” [PI3-EN] 

10. “eu gosto de conhecer tudo / procuro sempre que posso / conhecer mais um bocadinho (…) portanto estes mosaicos nunca estão completos” [PI3-EN] 

11. “é sempre o desejo de depois conhecer mais (…) conhecer conhecer saber de facto conhecer mais a fundo / nós temos o desejo de conhecer mais a fundo o outro / 
neste caso a outra cultura” [CF2-EN] 

12. “contou gostar muito de ler e ahm de explorar e tal / e então fartámo-nos de falar de literatura / fartámo-nos de falar / ele quis fundamentalmente saber de autores 
portugueses” [CF2-EN] 

13. “ahm penso que como comunicadora intercultural ahm estou empobrecida portanto neste momento penso que me devo cultivar bastante” [CF2-EN] 

14. “eu não sei explicar o que é que está na origem desta minha vontade de querer ver de ler de conhecer de interagir de aprender outras línguas / meti-me na 
aprendizagem do russo / por exemplo (…) ahm também por esse gosto eu não sei dizer de onde é que vem este gosto+” [OF3-EN] 

15. “eu queria sempre saber mais (…) saber mais ter mais competência que eu na altura não sabia o que era essa coisa da competência mas / saber usar a língua em 
contexto” [OF3-EN] 

16. “ter vontade de saber falar tudo e mais alguma coisa” [OF3-EN] 

17. “há que aprender também com eles porque eu acho que eles têm coisas interessantes / e se calhar as coisas também são assim / por alguma coisa curiosa de trás não 
é? (…) tudo tem uma explicação / como diz a música” [PI2-EN] 

18. “eu considero que aprendo / porque eu acho que não sei nada às vezes <RISOS> portanto eu acho / e com a idade nós ficamos despertos para determinadas coisas 
ahm pequenos pormenores que me passaram despercebidos até aos vinte anos se calhar dos vinte não / por acaso acho que foi mais dos trinta para a frente é que uma 
pessoa está mais atenta a outras coisinhas ai eu nunca liguei nenhuma a isto e olha” [PI2-EN] 

19. “sinto uma necessidade imensa de aprender e de me aperfeiçoar / que nunca chego à perfeição / ou então não sei mas de facto acho que tenho muita sorte nas 
pessoas que vou encontrando no meu caminho” [PI2-EN] 

20. “isto da disponibilidade para aprender isto é verdade / sim porque realmente e quando a conversa não me interessa não me interessa mesmo e quando interessa 
interessa mesmo / não sou capaz de fingir portanto (…) e discutir estas coisas de conhecer a pessoa e não sei quantos isto interessa-me” [PI2-EN] 

21. “e depois acho que tenho tanta coisa a aprender antes que depois” [PI2-EN] 

22. “eu gosto muito de aprender e acho que / o ser humano ahm está sempre a aprender e nunca sabe de nada (…) e nunca sabe nada ahm eu acho que aquela máxima 
de Sócrates ahm é muito elucidativa só sei que nada sei / e quanto mais a pessoa aprofunda o seu saber menos sabe (…) mais ignorante se sente face à / à infinidade de 
saber que existe mas ahm” [CF3-EN] 

23. “que está disposta / a aprender com o outro que quer ensinar” [CF3-EN] 

24. “quanto mais aprofundo o conhecimento mais me dou conta que não sei absolutamente nada (…) o conhecimento é ilimitado (…) não é? e devemos ter a capacidade e 
a humildade de reconhecer ahm que somos muito pequeninos / face / a todo o conhecimento” [CF3-EN] 

 

UC identificadas nos Diários de Bordo: 

1. “uma consciência cada vez mais desperta para a existência de um universo composto por múltiplas realidades, que podem / devem por si ser desvendadas.” [CF2-
DBCR2] 

 

d) orgulho na sua identidade linguística e cultural [Portefólios = 1 UC + Entrevistas = 8 UC  9 UC] 
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UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “sinto sempre uma enorme satisfação e orgulho quando encontro alguém que fala a minha língua.” [CF1-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “digamos que o Português é assim um bocadinho subestimado não é? / o Inglês é que ou o Francês na Europa / mas de facto percebi isso / ahm e fiquei toda contente / 
fiquei porque / porque eu gosto muito de Português (…) gosto muito de Portugal (…) fiquei / sim / fiquei olha sabem que nós existimos / ai que engraçado não é?” [OF2-EN] 

2. “muito abertos / orgulhosos da cultura deles / nós perguntámos ah então *Euskadi* o que é? e eles ai é isto / porque não sei quê” [OF2-EN] 

3. “eu gosto muito da palavra Portugal / eu eu ahm não digo essa coisa / mas eu gosto imenso de pronunciar a palavra Portugal / POR-TU-GAL / dá-me um orgulho que tu 
nem imaginas a sério / pronto é o nosso país / e depois ahm tudo o que vem a língua” [OF2-EN] 

4. “é um espelho da sua própria cultura (…) e espelham a sua própria cultura (…) é serem convictos da sua raiz da sua cultura daquilo que representam / nós 
representamos nós representamos a cultura do nosso país (…) todos nós (…) é essa eu acho que é essa é mais essa acepção / de que cada um é embaixador do país / e 
portanto tem deve ter / orgulho algumas convicções não é? / em tudo aquilo todos aqueles valores e história que carrega não é? <IND> (…) eu acho que é por aí / 
exactamente no fundo era isso é saber o que é que representamos não é?” [CF2-EN] 

5. “um bom comunicador é sempre um bom embaixador do seu país / penso eu / porque a nossa língua é o património / é um dos melhores patrimónios que nós temos / 
não é? é um legado patrimonial dos  melhores que temos e a nossa cultura também / não devemos esquecer que somos os quinto ou sexto falantes do mundo (…) somos o 
quinto ou sexto país não é? com maior número de falantes ou língua / com maior número de falantes (…) e portanto penso que esta é uma mais-valia uma riqueza incrível 
que nós temos / e portanto ser embaixador é o representante digamos o representante lá fora no exterior / é quase como o nosso Primeiro ou o nosso Presidente da 
República ou não é? (…) ora justamente não é? representássemos aquilo que de melhor há em Portugal que é a nossa cultura e a nossa língua / é ahm o nosso a nossa 
maneira de ser de estar de pensar” [CF3-EN] 

6. “temos que ter orgulho na nossa língua e na nossa cultura / eu tenho muito eu tenho muito orgulho na minha língua e na minha cultura (…) e devo dizer que já vivi no 
Brasil e chocava-me imenso quando a TAP chegava ao Brasil e os brasileiros diziam lá vêm os tamancos aéreos portugueses” [CF3-EN] 

7. “mas olhe que eu tenho aqui muito orgulho” [CF3-EN] 

8. “mas que eu sinto muito orgulho pela minha identidade linguística e cultural não há dúvida nenhuma ahm e penso que nós portugueses quando lá fôssemos fora temos 
que falar na nossa língua e não na língua inglesa e não em qualquer língua (…) se a nossa língua é uma das cinco línguas mais faladas no mundo / ou quinta ou sexta 
agora acho que o espanhol que nos passou à frente (…) mas ahm mas penso que este orgulho não é bem é bem aquele orgulho (…) não é o snobismo nem é a presunção 
não sei se me está a entender? / é mais ahm (…) é mais o ser embaixador é mais o culto da nossa língua (…) é um culto da nossa língua eu penso que nós não devemos 
não nos devemos envergonhar nem da nossa cultura nem da nossa língua (…) temos que a assumir / e temos que ser os embaixadores dela e portanto sempre que 
fôssemos ao estrangeiro devíamos falar na nossa língua” [CF3-EN] 

 

1.3. Relação com a situação de comunicação [Portefólios = 18 UC + Entrevistas = 53 UC + Diários de Bordo = 6 UC  77 UC] 

a) disponibilidade / predisposição para comunicar com o Outro  [Portefólios = 11 UC + Entrevistas = 43 UC + Diários de Bordo = 4 UC  58 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “A vontade de comunicar (…) terão sido os motivos do sucesso da comunicação.” [CF3-PI] 

2. “A grande necessidade de comunicar” [CF3-PI] 

3. “Gosto pela comunicação” [CF3-PI] 
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4. “gosto de comunicar com os outros” [CF1-PI] 

5. “adoro viajar e conhecer outros estilos de vida, outras tradições, outros valores.” [CF1-PI] 

6. “Delirava com tudo e sentia-me eufórica.” [CF2-PI] 

7. “Fomos educados a aprender a dividir, a não invejar” [OF2-PI] 

8. “reciprocidade e troca na aprendizagem, na comunicação e nas relações humanas” [OF3-PI] 

9. “grande partilha de saberes, culturas e amizades” [CF3-PI] 

10. “Fui sentindo a necessidade do trabalho em equipa. Cada vez mais valorizo a camaradagem, a amizade, o amor.” [CF2-PI] 

11. “A vontade (…) de trocar conhecimentos culturais terão sido os motivos do sucesso da comunicação.” [CF3-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “aprendi que as pessoas conseguem / se quiserem / conseguem comunicar / ou pela linguagem ou pelo gesto ou pelo olhar / conseguem comunicar / e o que influencia 
muito é essa vontade e essa abertura” [OF1-EN] 

2. “comunica-se com todas as pessoas independentemente da língua” [OF1-EN] 

3. “uma vez que fui à Noruega achei os noruegueses muito fechados / ahm / eles têm alguma dificuldade em comunicar / é um povo virado para si nem olham / não olham 
olhos nos olhos quando falam com as pessoas // ahm mesmo / eu conheci um cubano que estava lá a viver / e ele dizia / realmente aqui o que me falta é o calor humano / 
as pessoas quando chegam às sete da noite fecham-se / e quase não comunicam não há aquela / aquela interacção entre as pessoas” [OF1-EN] 

4. “eu acho que há culturas que são muito mais / comunicadoras / ahm / falam muito mais facilmente com as pessoas” [OF1-EN] 

5. “eu gosto muito de viajar e depois gosto de viajar para países até com línguas bem distintas das nossas / ahm e gosto de tentar aprender alguma coisa desses contactos 
que tenho tido pronto / ahm por vezes esses contactos são mais interessantes quanto mais distintas são as línguas não é?” [PI1-EN] 

6. “depois eu acho que nós temos que estar abertos e receptivos não é? nós não podemos / tentar ahm / entender o outro se não estivermos receptivos àquilo que ele nos 
diz / ao contexto em que isso é dito / ahm e à música que ele utiliza pronto ahm acho que tudo isso faz parte da minha capacidade de estar com o outro” [PI1-EN] 

7. “eu tenho aberto os meus horizontes culturais porque claro que ainda não fui a todo o lado que queria mas mas tenho viajado bastante / e gosto muito” [CF1-EN] 

8. “a própria convivência com outros povos e o tal mosaico não passa só por aqui passa pelos africanos em si e por toda a diversidade que representa para quem conhece 
viver em África estar com as várias línguas e linguajares africanos e até falar / o que eu acho que é profundamente enriquecedor / para além de perceber os factores sociais 
e culturais de cada um porque eles são um mosaico de tribus não é? / ahm acho que isso foi completamente importante na minha formação” [PI3-EN] 

9. “sempre tivemos que lidar com estadistas com governadores com essa gente toda / de patamares culturais completamente diferentes (…) não só portugueses / como da 
Nicarágua e de outros países possíveis e imaginários / ahm e é engraçado / embora esses me interessassem porque aprendia sempre aspectos engraçados interessantes 
novos / da maneira de estar de ser de pensar dessas pessoas / ahm para mim foi sempre muito interessante o contacto com / com as própria tribus em si / eu achava 
fascinante aquelas diferentes aculturações / eu achava fascinante perdia horas às vezes a falar com eles porque achava fascinante ahm a maneira como eles viam a vida o 
casamento” [PI3-EN] 

10. “eu se vir um fulano de cor ah / boa / se ele passasse por mim eu sou capaz de dizer então? estás bem? falta-te alguma coisa? / estás-te a dar bem na escola? / e se 
houver algum evento sou a primeira a ir buscá-lo para ele se sentir bem (…) e eu também gosto acho isso perfeito (…) não sou aquela / se eu não tiver que falar não falo 
está a ver? (…) não não sou assim (…) porque para mim é natural / completamente natural” [PI3-EN] 

11. “o encontro com a diferença / que eu percepcionei como diferença / ainda não tinha muita experiência de contacto com estrangeiros portanto para mim era estrangeiro 
era diferente / (…) porque de facto eles estavam muito mais evoluídos do que nós também era por isso / ahm a noção de diferente era vem do estrangeiro ai então vem de 
um país mais rico / mais evoluído (…) a diferença vinha também carregada com essa / carga de é diferente de facto / não sei se é mais rico não é? mais evoluído / foi muito 
positivo / foi muito positivo não é? / muita troca bastantes trocas” [CF2-EN] 
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12. “é difícil falar com eles / eles não alimentam a conversa / pelo menos os que eu conheci / não alimentam / enquanto se for / de outras nacionalidades / ou seja / se 
calhar mais do sul / não é? / alimentam a conversa / respondem / eles ali já não / não foi bem assim / eles não…” [OF1-EN] 

13. “é por isso que existe a comunicação / é a relação e conseguir estabelecer esta relação entre si e o outro” [OF1-EN] 

14. “e eu acho que hoje em dia vejo as coisas numa outra perspectiva / ele dá-me mas eu também ahm ele dá-me qualquer coisa e eu também lhe dou a ele portanto é 
uma troca / nem eu sou mais rica nem ele é mais pobre / nós estamos no mesmo patamar mas em ahm em pontas distintas e no fundo o que nós queremos é chegar os 
dois a um patamar de entendimento em que eu possa aprender também com ele e que ele não esteja só a aprender mas também tenha alguma coisa para me ensinar” 
[PI1-EN] 

15. “de facto é interessante comunicar com as outras pessoas eu acho (…) nem que seja numa língua que não existe+ (…) ahm é interessante tentarmos saber o que é que 
as pessoas pensam” [PI1-EN] 

16. “relacionar um pouco ou tentar relacionar o nosso país com o dele e tentar conhecer também a outra vertente / se aqui é assim lá como é que é? e tentar conhecer 
também o outro” [PI1-EN] 

17. “eu tive a oportunidade de contactar com as pessoas mais humildes / sobretudo com essas / fiz questão / que encontramos ahm a todo o momento na rua” [CF1-EN] 

18. “tive a oportunidade de falar com um senhor que vendia aqueles colares aquelas coisas que eles fazem para depois ganharem algum dinheiro / e o senhor em conversa 
com ele no último dia em que eu me vim embora / dizia-me ele eu dizia pronto olhe vou-me embora bons negócios e muita saúde / e ele respondeu-me assim / saúde muita 
saúde? / sim muita saúde mas olhe que doentes somos todos / é preciso é ter coragem para enfrentar // e eu / por acaso também sou uma pessoa que tenho alguns 
problemas de saúde / pensei assim este está-me a ensinar porque doente mais tarde ou mais cedo somos todos / não é?” (…) agora é preciso é ter coragem para enfrentar 
(…) e seguir em frente / um senhor que vendia coisinhas na praia ensinou-me que realmente o importante na vida é enfrentar os problemas / com garra / com coragem / e 
portanto eu encontrei ali uma cultura muito vivida” [CF1-EN] 

19. “se nós não entendermos o que eles nos dizem à primeira e se pedimos para repetir / eles não o fazem de bom agrado” [CF1-EN] 

20. “isto incomoda-me mesmo / quando nós pedimos para repetir eles repetem mas com maus modos” [CF1-EN] 

21. “não tenho problema de ter à minha frente um miúdo africano ou outro qualquer como tenho / não tenho problema porque primeiro ahm procuro estabelecer com ele 
nem que seja com gestos seja com o que for / eu procuro estabelecer com ele um contacto que não tenha quer ver muito propriamente e directamente com o contexto 
escola // (…) é desta / desta partilha / que eu acho que se consegue construir algum conhecimento” [PI3-EN] 

22. “estive sempre muito / junto de outros / e essas experiências foram sempre muito gratificantes / ahm foi tão gratificante para mim ter convivido com um / o meu 
empregado mais africanizado que possa imaginar” [PI3-EN] 

23. “a primeira coisa que faço é meter-me com ele” [PI3-EN] 

24. “recordo também ahm / sempre que a escola se abriu ao exterior (…) sempre que a escola se abriu ao exterior ahm portanto com a vinda à escola de figuras 
relacionadas com qualquer área e que vêm portanto trazer o seu testemunho / eu sempre vi tudo isto / todos estes contactos contribuíram muito para o meu alargamento / 
para o meu enriquecimento não é? senti que contribuíram sempre / para a minha pessoa como comunicadora intercultural” [CF2-EN] 

25. “realmente houve diálogo” [CF2-EN] 

26. “eu gosto muito de ouvir falar ahm gosto muito de literatura / de ter conversas interessantes gosto muito / e fala do Brasil / portanto as nossas conversas são sobre o 
Brasil sobre particularidades do Brasil ahm / história / até porque ela também se dedicou muito a isso bastante a isso / legados dos portugueses no Brasil e literatura / é / e 
ela também quer saber o que eu digo e gosta muito de saber como é que as coisas se percepcionam assim no básico” [CF2-EN] 

27. “estando aberto a comparar as coisas? numa situação de comparação” [CF2-EN] 

28. “do estabelecer o contacto (…) sentia muita vontade de querer saber falar ahm quando eu comecei a aprender o *yes* e o *no* no inglês por exemplo ou no francês que 
até comecei primeiro com o francês / o facto de ter gente na família que estava em França por exemplo / isso também me aguçou a vontade de querer comunicar e de 
querer saber falar e de saber perceber o que é que eles diziam” [OF3-EN] 
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29. “ia para a frente do espelho novamente e ia fazer de conta que estava que era a jornalista do telejornal e que estava a dar as notícias / isso porque a comunicação 
sempre foi muito importante para mim / e eu sempre fui uma pessoa talvez por eu ter sido uma pessoa um bocadinho isolada / essa necessidade de comunicar” [OF3-EN] 

30. “era a vontade de comunicar / quando eu era miúda eu nunca pensei em ser professora / eu nunca pensei eu quando for grande quero ser professora não / não não não 
pensei / muito menos de línguas / eu sabia / eu queria línguas / mas era para a comunicação efectiva do género ahm ou seguir jornalismo / ou seguir ahm queria ser 
hospedeira (…) para comunicar e viajar” [OF3-EN] 

31. “de contactar de ir para o estrangeiro” [OF3-EN] 

32. “eu aqui introduzo a ideia da ahm na segunda introduzo a ideia ahm do objectivo do objectivo interactivo da comunicação e do que é que eu pretendo (…) quais poderão 
ser as consequências dessa comunicação intercultural” [OF3-EN] 

33. “ter mais mais ter mais abertura ou ter mais / ou de sermos mais ahm eu não queria usar a palavra não era tolerantes não é nada disso / é sermos mais FLEXÍVEIS 
mais ahm e até mais predispostos para o contacto com o outro” [OF3-EN] 

34. “o brasileiro esteve o tempo todo a tentar comunicar com eles (…) foi curiosa a permanência e a insistência do brasileiro em comunicar com os outros que estavam ali 
com uma postura extremamente ahm distante distanciada demarcando-se do resto” [OF3-EN] 

35. “o modo de ser / esse modo de ser extrovertido alegre / essa abertura essa ahm a provocação da interacção que é constante neles (…) isso é essencial também não foi 
só a língua” [OF3-EN] 

36. “também vão também se metem (…) pulseirinha? quer água de côco? quer tatuagem? quer ahm você é uma princesa ó você é um modelo ó não sei quê ó não sei quê 
<RISOS> aquele elogios ahm aquele ahm como é que se chama não são elogios são / galanteios / os galanteios não é? a canção do bandido que eles sabem-na toda (…) 
é da espontaneidade é / ahm é o não ter vergonha na cara / não é? (…) no bom sentido exactamente no bom sentido ahm é o ir IR o lançar-se o ahm porque a 
comunicação é assim o entendimento faz-se assim” [OF3-EN] 

37. “comunicar é isso para haver interacção é preciso haver disponibilidade as pessoas têm que se predispor a fazer e estar / claro que nem sempre é possível estar com 
boa cara mas de qualquer das maneiras num sítio em que estamos a atender e a lidar com pessoas é essencial” [OF3-EN] 

38. “eles queixavam-se ó professora eles não se riem não falam eles ahm nós tentamos falar estamos sempre a tentar falar e eles não dizem nada agora também não sei 
se eles não diziam porque não se sentiam bem / ahm não tinham a tal competência linguística para falar o inglês no caso o inglês / ou se ou se era por outros motivos” 
[OF3-EN] 

39. “sendo eu uma pessoa que gosto de comunicar e gosto de viajar / eu facilmente acho que domino a língua universal do coração que é / porque eu tenho esse gosto / eu 
consigo facilmente interagir com os outros (…) e eu ahm e se existem às vezes situações que me fazem afastar um pouco ahm não é essa situação que me vai impedir de 
eu tentar novamente / a linguagem do coração é um pouco aquilo que nós temos vindo a falar que é a predisposição a vontade o gosto por comunicar (…) ahm no fundo 
tem a ver com todas essas características que eu acho que são necessárias para que a comunicação aconteça e para que o contacto seja estabelecido / a linguagem do 
coração é isso+ (…) tem a ver com a nossa vontade / de não sermos sozinhos (…)de estabelecermos elos emocionais com os outros e comunicar tem tudo a ver com a 
emoção / não é? e o coração está aí (…) tem a ver com o darmo-nos / ao outro” [OF3-EN] 

40. “viagens o contacto com pessoas estrangeiras que nos obriguem a falar se não percebemos arranjamos uma língua comum isso tudo para mim isso é ahm” [PI2-EN] 

41. “não me apetece fazer aquele trabalho mas tenho que o fazer / ah vamos lá ver começar por se calhar não é assim tão mau e tal e faz-se aos bocadinhos / e está feito e 
afinal não foi assim tão difícil (…) e quem diz trabalho diz pessoas diz isto diz aquilo / é verdade às vezes não me apetece ir a festas não me apetece ir a jantares / e depois 
até foi agradável (…) agora gosto de ouvir pessoas interessantes” [PI2-EN] 

42. “o gosto pela comunicação”[CF3-EN] 

43. “*good morning* sim aqui surge muitas vezes a comunicação / é ainda hoje na minha vila é uma aldeia é uma vila rural / está muita gente nova lá gente que eu não 
conheço de lado nenhum / mas conservo / continuo a conservar / a mesma educação que me foi incutida quando eu era pequena e ia para a escola / bom dia boa tarde / a 
gente que eu não conheço (…) a gente que eu não conheço (…) e eu ali ainda continuo a cumprimentar / bom dia boa tarde boa noite / pronto é uma coisa que eu 
cumprimento mesmo não conhecendo a pessoa (…)porque penso que isto é uma forma de comunicar também / é uma forma de mostrar ao outro que ele não está só / e 
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não vive dentro do aglomerado isolado (…) eu acho que isso são valores ahm que me foram incutidos desde novinha pelos meus pais não é? e que eu tento fazer por 
exemplo eu quando chego ali à sala dos professores bom dia / ou quando saio xau até amanhã e tal (…) é sempre essa noção de” [CF3-EN] 

 

UC identificadas nos Diários de Bordo: 

1. “Partilha, voluntariamente, com o forasteiro, o seu domínio, o seu mundo, as suas peripécias, dando-lhes as melhores histórias.” [CF2-DBCR1] 

2. “todos somos capazes (se estivermos nessa disposição, se houver gosto / vontade) de entender e fazermo-nos entender em inúmeras línguas, com alguma eficácia.” 
[CF2-DBCR2] 

3. “A única exigência que é feita é a de termos vontade e explorarmos esta mesma capacidade [de conseguir comunicar com o outro, apesar de se revelar diferente de si 
próprio] em nós próprios e no outro (enquanto professora de línguas).” [PI1-DBOR2] 

4. “implica (…) desejar partilhar ideias e saberes.” [PI2-DBOR2] 

 

b) esforço e empenho no sucesso da interação [Portefólios = 7 UC + Entrevistas 10 + Diários de Bordo = 2  19 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “mobilizar atitudes de esforço, concentração e compromisso na interacção” [OF3-PI] 

2. “Já passei por várias cidades (…), mas sinto que eles não fazem um pequeno esforço para nos entender.” [CF3-PI] 

3. “Em Espanha, entrei no El Corte Inglés para comprar um pullover. Mas eles dão-lhe um outro nome qualquer que agora não me recordo e não fizeram o mínimo esforço 
para me compreender. (…) A causa do insucesso foi (…) a má vontade dela.” [CF3-PI] 

4. “Mesmo na Grécia a comunicação foi bastante fácil, uma vez que existe uma enorme preocupação em traduzir para outras línguas tudo o que está escrito em grego.” 
[CF1 -PI] 

5. “Na Inglaterra, apesar de falar Inglês fluentemente, sinto que não há a mínima preocupação dos Ingleses em facilitar a comunicação intercultural, o que me incomoda 
bastante.” [CF1-PI] 

6. “espírito de verdadeira procura de compreensão / entendimento mútuo.” [CF2-PI] 

7. “estes sujeitos desejarão aceder a um diálogo pleno, porque quererão construir uma relação sempre enriquecida, visando objectivos positivos de criação de novas 
situações, numa base de equilíbrio democrático.” [CF2-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “mas depois do / do convívio acho que realmente eles não fazem muito alguns por / também / por falar e contactar com as pessoas” [OF1-EN] 

2. “mas se não por algum motivo eu não simpatizar ou / não sou muito de trabalhar ahm / as relações (…) quando não digamos uma empatia logo inicial não é / e isso é um 
defeito também que eu tenho” [OF1-EN] 

3. “e no mercado a gente se for lá explicam tudo / têm uma paciência / ahm servem o melhor possível nos restaurantes / olhe o que é que é assim o que é que é assado / 
explicam a lista / põem-nos ao pé da fogueira / isso é acolhedor não é?” [OF2-EN] 

4. “eu penso que da minha parte eu faria um esforço para comunicar das mais variadas maneiras não é?” [PI1-EN] 

5. “e fizemos um esforço muito grande um esforço mesmo um esforço muito grande” [CF2-EN] 

6. “esforço sim” [OF3-EN] 
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7. “preguiça na interacção cultural não tenho ahm” [OF3-EN] 

8. “sou muito teimosa / quando realmente aquela coisa tem que ser feita / eu empenho-me / não é? / o empenho (…) fazer o melhor possível desde que tenha tempo / 
porque de facto às vezes até quero fazer aquele trabalho melhor mas não tenho tempo tenho isto isto isto ou porque estou cansada realmente hoje não dá mais (…) 
empenho-me e vejo os pormenorzinhos e mais isto e mais aquilo há pessoas que pensam que eu sou perfeccionista e pensam ah não sei como é que ele viu isto / não 
acho nada / mas depende / depende do tempo acho que realmente a palavra tempo até já enjoa ouvir falar mas de facto uma pessoa tem que gerir para se dedica” [PI2-EN] 

9. “não fizeram esforço nenhum aí é / o espanhol não faz quer dizer na altura não fez esforço nenhum para entender o português / enquanto nós aqui em Portugal fazemos 
todo o esforço para entender quem quer que seja” [CF3-EN] 

10. “vamos tentar dar o nosso melhor” [CF3-EN] 

 

UC identificadas nos Diários de Bordo: 

1. “A acompanhar esse esforço” [CF2-DBCR2] 

2. “quanto mais se insiste melhor se percebe.” [OF2-DBOR3] 

 

1.4. Relação com as Línguas [Portefólios = 7 UC + Entrevistas = 28 UC + Diários de Bordo = 5  40 UC] 

a) visão relacional das línguas [Portefólios = 1 UC + Entrevistas = 4 UC + Diários de Bordo = 1  6 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “pensar as línguas com pontes entre elas e não como ilhas isoladas” [PI1-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “para eles verem então a transparência como é que / (…) como é que a ahm ahm parecido connosco um bocado com o Francês as Línguas Românicas portanto” [OF2-
EN] 

2. “relacionar as diferentes línguas é línguas e culturas não é só culturas não é?” [PI1-EN] 

3. “e o que eu acho é que de facto aqui nós não temos ilhas isoladas nós temos é ilhas que se ligam umas às outras através de pontes e elas ligam-se ahm / todas portanto 
fazendo um emaranhado porque de facto não há nenhuma ilha isolada por mais distante ahm que uma língua seja se outra pode sempre haver forma de se fazer uma 
ponte para lá chegar” [PI1-EN] 

4. “há pontos de contacto sem dúvida que há entre o latim e o alemão em certas palavras que ficaram e em certas palavras que ficaram no inglês e pronto / mas isso é uma 
ou outra (…) não é tanto não é? como nas românicas / que é mais fácil” [CF3-EN] 

 

UC identificadas nos Diários de Bordo: 

1. “Todas as línguas têm sempre algo em comum e os falantes acabam por quebrar a barreira da comunicação a partir da descoberta de palavras e sons semelhantes entre 
as respectivas línguas. Este processo de descoberta vai sendo desenvolvido por etapas, isto é, os falantes vão construindo estratégias e, por analogia, vão descobrindo a 
melhor forma de comunicar.” [PI2-DBOR2] 

 

b) gosto / interesse pela(s) língua(s) de comunicação [Portefólios = 3 UC + Entrevistas = 8 UC + Diários de Bordo = 1  12 UC] 
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UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “e gostava imenso dessa língua.” (a língua do país que visitara) [CF2-PI] 

2. “falava desenvoltamente e pelos cotovelos. Era um gosto!” [CF2-PI] 

3. “E ficamos loucas quando ouvimos aquele sotaque da corteggiatta: “Ciao, bella!”....Que lindo!!!!” [OF3-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “acho que sim tem que haver gosto tem que haver interesse” [PI3-EN] 

2. “ela querer falar português e eu inglês + era muito engraçado não é? // foi giro” [CF2-EN] 

3. “interesso-me muito pelo francês / e leio muito literatura francesa para manter também vivo o conhecimento linguístico mais o linguístico (…) da língua francesa” [CF2-
EN] 

4. “depois com o inglês obviamente / e lia muito alto tinha a mania de me ouvir / ler o francês ou o inglês / o alemão quando também fiz a experiência com o alemão aqui na 
universidade / num curso livre / ahm o ver canais em língua estrangeira / também também é outra coisa às vezes estou / tive só um ano de alemão / sinto sei algumas 
palavras sinto que consigo descodificar pequenos trechos de comunicação / mas às vezes estou a ouvir a RTL não sei para quê mas dá-me gosto estar ali a ouvir / o prazer 
de ouvir uma língua estrangeira” [OF3-EN] 

5. “o russo eu acho lindíssimo / também é porque tive aquela experiência de contacto” [OF3-EN] 

6. “aquela sonoridade / aquela fonologia daquela língua aquilo / não sei aquilo encanta aquilo / eu não conheço ninguém no mundo que não goste de ouvir falar italiano ou 
que não ache ahm ou que não se sinta atraído por aquela sonoridade” [OF3-EN] 

7. “ainda que eu em Barcelona / ouvisse o *catalá* / que é outra sonoridade que eu acho fantástica” [OF3-EN] 

8. “eu acho que normalmente quem gosta de comunicar quem gosta de viajar mostra sempre algum interesse pelas línguas não é? (…) pelas línguas eu estou a dizer pelas 
línguas mas por exemplo se calhar o árabe o chinês não sei quê nunca me suscitaram interesse (…) é / e são tão complicadas” [PI2-EN] 

 

UC identificadas nos Diários de Bordo: 

1. “A língua não constitui uma barreira se cada um de nós estiver predisposto a descobrir a língua do outro” [PI2-DBOR2] 

 

c) visão equitativa das línguas [Portefólios = 3 UC + Entrevistas = 5 UC  8 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “não demonstrar superioridade enquanto falante de uma determinada língua e subestimar outras” [OF2-PI];  

2. “Tenho ido a Espanha. Mas aqui, já não sou tão bem recebida, eles querem que eu fale perfeitamente o Espanhol.” [CF3-PI] 

3. “(…) tendo o Alemão, possivelmente, pensado que eu desvalorizava a sua língua” [CF2-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “eu acho que nós não devemos ter preconceitos em relação a nenhuma língua (…) e depois / eu acho que não há línguas melhores nem piores nem mais importantes 
nem menos importantes” [PI1-EN] 

2. “mas eu penso que nós aqui não / se quisermos ter realmente um espírito de abertura ao outro não podemos partir desse princípio que há um poder por trás desta língua 
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ou daquela não / nós estamos no mesmo patamar+ / queremos entender-nos e é assim que devemos fazê-lo+” [PI1-EN] 

3. “domino uma língua só porque nasci aqui pronto / que não tem nada de especial em relação às outras” [PI1-EN] 

4. “acho que acham que como sabem / inglês / como sabem a língua que quase toda a gente fala não é quase toda a gente que muita gente fala e as pessoas que viajam 
sabem não é? / porque as pessoas que viajam habitualmente sabem falar inglês” [CF1-EN] 

5. “eu dei-lhes um texto num teste cujo autor dizia exactamente isso que não / que não reconhecia o domínio de uma língua sobre as outras porque todas as línguas e 
todas as culturas tinham o seu valor e havia que o reconhecer / e ahm porque os miúdos devem pensar que por eu ser professora de inglês / sou defensora de que o inglês 
seja a língua universal e que é isso que eu quero que eles me digam (…) por isso é que eu acho que eles ficaram um bocado surpresos com essa conclusão final do texto 
de que todas as línguas são importantes e tal” [OF3-EN] 

 

d) não ter medo de errar quando utiliza uma LE [Portefólios = 0 UC + Entrevistas = 11 UC + Diários de Bordo = 3  14 UC] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “como nós somos professores / e se calhar da parte dos nossos professores / havia uma exigência muito grande / por exemplo em / saber as regras gramaticais todas 
muito direitinhas aplicar aquilo tudo muito direitinho / ficamos com um bocado de receio de depois quando estamos perante outro falante de outra língua / nós queremos 
falar tudo muito direitinho (…) e muito não é? / com a regras todas / e isso em vez de nos ajudar (…) inibe-nos / não conseguimos comunicar coisa nenhuma / e portanto aí 
é que não há comunicação nenhuma” [PI1-EN] 

2. “e ele depois às vezes diz mas tu tens que me corrigir / quando eu utilizar mal os verbos ou qualquer coisa tens que me corrigir / eu não corrijo nada então por que é que 
eu te hei-de corrigir? (…)tu consegues perfeitamente comunicar por que é que eu hei-de estar a dizer olha não é assim que se diz / estares a parar / isso interfere alguma 
coisa? a outra pessoa não entende na mesma? / eu não interrompo mesmo” [PI1-EN] 

3. “se eu tiver de falar com alguém e estiver com a preocupação / ahm que tenho que ter um discurso muito mas isto / vamos lá ver / isto passa-se a nível de uma língua 
estrangeira como se passa a nível do português não é? se uma pessoa começa / que tem que falar muito correctamente / e com as regras todas e tudo mais / fica tão 
inibido que quando vai para falar não sai nada bem não é?” [PI1-EN 

4. “eu acho que em termos de comunicar nós devemos ser o mais / normais não é? / e as coisa saírem / fluentemente mas sem essa preocupação [de errar] / acho eu” [PI1-
EN] 

5. “o meu maior defeito / que é exactamente muitas vezes / colocando-me na perspectiva de alguém que tem que falar correctamente / ahm me sentir inibida em comunicar 
com falantes de outros países porque acho que não domino ahm a língua e por isso ahm / não me sinto muito à vontade” [PI1-EN] 

6. “eu penso que por essa coisa de nós sermos muito habituados a ahm a formular as questões de uma determinada maneira+ a escrever de uma determinada maneira 
sem erros e tudo muito correcto o meu maior defeito é esse / portanto e se depois (…) é a busca da perfeição” [PI1-EN] 

7. “se porventura isto fosse transportado para uma situação onde estivessem mais pessoas não é? / eu já não me iria sentir tão à vontade / porque ahm iria sentir-me mais 
inibida porque achava que os outros já me estavam ali a controlar e a ver se eu falava bem se falava mal / e portanto não iria ter o mesmo à vontade e este para mim é o 
maior defeito” [PI1-EN] 

8. “mas não tinha a capacidade de falar ahm e tinha vergonha de o fazer” [OF3-EN] 

9. “enquanto eu estava sozinha e ninguém me estava a ver / falava / com erros obviamente ahm o francês ou o inglês que eu sabia para o espelho” [OF3-EN] 

10. “eles sempre com aquela insegurança professora vá lá perguntar e eu vai lá tu tu é que lá vais porque foi para isto que tu vieste aqui foi precisamente para te 
desenrascares para estares em interacção num contexto real autêntico / e eles lá iam / mas eles também sofriam do mesmo problema / que eu sofria antes que era 
percebiam perfeitamente mas depois tinham vergonha de tomar a iniciativa de comunicar / com erro ou sem erro / pronto e depois lá para o fim já estavam mais à vontade / 
perceberam que afinal não era assim tão complicado / e que ninguém se ria deles se dessem um erro ou se a frase não saísse tão bem toda a comunicação passava e isso 
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é que era o importante” [OF3-EN] 

11. “nunca vi a língua como uma barreira / enquanto que há pessoas ah eu não viajo porque eu não domino as línguas eu nunca percebi isso” [PI2-EN] 

UC identificadas nos Diários de Bordo: 

1. “Outras reflexões possíveis prendem-se com o facto de eu própria me rever em alguns dos receios dos alunos que aqui se ouviram. Lembro (…) de ter grande receio de 
errar ao falar outra língua. Hoje estou mais atenta mas sinto que ainda tenho um longo caminho pela frente.” [PI1-DBCR2] 
2. “Enquanto professora de línguas sinto estar constantemente a ‘flagelar-me’ e ‘punir-me’ por toda e qualquer incorrecção linguística que possa cometer em toda e 
qualquer língua.” [PI1-DBOR2] 
3. “sem estar preocupado em dominar correctamente o funcionamento da língua do outro.” [PI2-DBOR2] 

 

Representações sobre a componente afetiva em geral: 

[14 UC retiradas das Entrevistas] 
 

1. “claro que é mais para aqui <aponta para a dimensão afectiva> / (…) pois / o contacto que se estabelece com ahm a pessoa / a simpatia a empatia / isso / é isso é  (…) 
porque se não houver esse lado o resto pode estar comprometido às vezes” [OF1-EN] 

2. “olha eu penso que a dimensão afectiva nunca se pode ignorar / embora ela em determinados contextos acho que ela não é essencial / por exemplos em contextos 
profissionais / (…) pode não ser ahm essencial mas em contextos mais pessoais ou isso / se ela estiver melhor / ahm acho que é importante / uma pessoa se não não / se 
não gostar / ou se não quiser comunicar + / eu acho que a dimensão afectiva é que… (…) é o motor de arranque é isso mesmo” [OF1-EN] 

3. “nas relações pessoas claro que esta aqui <aponta para a dimensão afectiva> tem um / adquire uma outra relevância” [OF1-EN] 

4. “faz sentido o que aqui está faz sentido de facto para mim faz muito mais sentido esta dimensão afectiva da / porque / que seja a primeira tem que ser a primeira porque 
se uma pessoa não tiver esta consciência / essa vontade de de de se relacionar com as outras pessoas de abertura e de tolerância ao outro / de valorização de si mesmo / 
eu não creio que consiga (…) ou consegue muito pouco (…) entrar nisto da comunicação intercultural” [OF2-EN] 

5. “ter uma dimensão afectiva é sem dúvida aquela que nos move e eu acho que é a mais importante” [OF2-EN] 

6. “é a tal coisa que estabelece o corredor (…) é exactamente o que eu acho / acho que é essencial a afectiva primeiro / para abrir o tal corredor que depois vai permitir o 
resto” [PI3-EN] 

7. “pode haver muito conhecimento mas não há+ não há+ (…) se não houver isso [a componente afetiva] não há nada / portanto ahm” [PI1-EN] 

8. “a janela de oportunidade” [PI3-EN] 

9. “penso que a dimensão afectiva é exactamente a mais importante neste ponto de vista de comunicação intercultural que define / porque se não houver ahm se não 
houver / afectividade em todo este processo e esta afectividade relaciona-se com a língua com o facto de estar predisposto ao conhecimento por estar predisposto a abrir-
se ao outro por estar predisposto a abrir um bocadinho de si para para trocar com o outro / portanto sem isso nada feito portanto / todas as outras dimensões nem sequer 
existiam se esta à partida não comandasse” [PI1-EN] 

10. “eu acho que de facto se calhar se houver esta tal dimensão afectiva a comunicação vai-se ahm vai-se proporcionar de uma maneira ou de outra (…) ahm mesmo que a 
cognitiva seja menor” [CF1-EN] 

11. “está ligado está tudo ligado / isto está ligado isto por experiência é uma boa formação / uma boa formação de valores e de tolerância e respeito e de solidariedade sem 
dúvida / sem existirem esses pilares não se consegue / ou se <IND> ahm bater muito nas paredes <IND> as bases lá está a base de tudo é uma boa formação de valores 
sem dúvida nenhuma” [CF2-EN] 

12. “eu acho que isto é o que acontece efectivamente ahm não é por acaso que existem cinquenta e quatro por cento de dimensão afectiva não é? ahm porque acho que 
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nas nossas relações / sejam interculturais ou não / a questão afectiva é muito importante (…) ela toma uma grande fatia de todo o processo de comunicação ahm porque é 
aí que estão coisas como a tal negociação não é? porque nós ahm embora esteja ahm na negociação está uma data de coisas elas estão tão interligadas isto é difícil estar 
a compartimentar / mas quando nós negociamos negociamos ahm perspectivando aquilo a que nós damos mais valor (…) estamos a tentar e aquilo que tem mais valor 
para o outro também (…) portanto / é tentar chegar a um ponto de equilíbrio entre o que é de valor para o outro e o que é de valor para mim (…) e aí de facto a afectiva tem 
tem muito peso não é? / ou ou do mesmo modo como / nas representações que nós levamos (…) tem a ver com as valorizações com aquilo que nós achamos que é 
importante ou que não é do que gostamos ou do que não gostamos / do modo ahm se gostamos o facto de gostarmos de interagir com o outro / quem não gosta de 
comunicar quem quem é envergonhado ou quem / a parte afectiva ahm está completamente diluída ou+ mas a maior parte das pessoas / sabem que e as emoções que 
colocam quando falam / no gesto no tom acho que isso é muito importante (…) eu não sei se se cientificamente se é a correcta mas / que é o que acontece? acho que sim” 
[OF3-EN] 

13. “a afectividade está em tudo na nossa vida (…) na forma como nós nos vemos na forma como nós tratamos de nós na forma como tratamos o pai a mãe os filhos os 
alunos os colegas / com âmbitos diferentes mas a dimensão afectiva tem de estar sempre ai eu não consigo separá-la mesmo” [PI2-EN] 

14. “se não houver afectividade se não houver ahm é muito complicado” [CF3-EN] 
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2. COMPONENTE COGNITIVA  

[Portefólios = 47 UC + Entrevistas = 165 UC + Diários de Bordo = 6 UC 218 UC] 
 

2.1. Autoconhecimento [Portefólios = 5 UC + Entrevistas = 34 UC  39 UC] 

a) autoconceito [Portefólios = 2 UC + Entrevistas = 9 UC  11 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “conhecer-se” [OF2-PI] 

2. “melhor conhecimento da sua própria cultura” [OF3-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “porque nós temos a mania que somos pequenos e que e que / enfim nós é que temos / como é que eu hei-de dizer / ahm nós é que temos sempre que fazer é que 
temos nos mostrar é que temos que não sei quê / sei lá porque o Português não é falado ahm na Europa + / portanto nós é que temos que saber as outras línguas nós é 
que temos que saber compreender o outro” [OF2-EN] 

2. “estive sempre a fazer ahm a apologia do outro e não de mim própria / nessa comunicação (…) nisto que escrevi / portanto estive quase a ver só o outro e esqueci-me de 
mim / porque eu também estou implicada nessa comunicação uma comunicação não é unipessoal não é? (…) porque talvez porque eu tenha ahm inconscientemente ahm 
pensado que a comunicação intercultural ahm tem que estar / tem que ir sempre que interessa mais o ponto ahm onde eu quero chegar e não ahm (…) o de partida (…) 
talvez porque eu tivesse que SAIR de mim para ir até ao outro lado e por isso não me lembro não pensei que eu também sou uma peça importante nessa interacção porque 
sem mim ela também não existe / sem as minhas representações sem as minhas / sem aquilo que eu construo e aquilo que eu sou ela também não acontece (…)  e dei-me 
conta que todo o meu discurso foi nesse sentido / mais do outro do que propriamente de mim” [OF3-EN] 

3. “eu acho que quem vem de fora chega aqui e sente-se perdido porque isto parece assim um bocado bagunçado / não é? os alunos que vêm de Leste sentem-se um 
bocado perdidos porque eles vêm de lá com muito método com muito rigor / e aqui chegam cá e os primeiros dois meses são muito direitinhos mas depois começam a 
entrar naqueles grupos e perdem-se / portanto se calhar deve estar preparado para alguma balbúrdia que não sei se é típica nossa ou se enfim (…) mas se calhar 
realmente somos um bocadinho bagunceiros” [PI2-EN] 

4. “não quer dizer que um dia conheça uma pessoa que venha cá ou ahm ou que faça amizade com alguém / e que até tenha algum interesse em ir / mas para já ainda não 
me suscitou grande interesse aqueles desenhos todos são complicados” [PI2-EN] 

5. “a ideia que se faz de si próprio / que às vezes não corresponde bem à ideia que os outros fazem (…) ai é importantíssima então não é? / eu acho piada é porque às 
vezes não corresponde àquilo que eles pensam de nós / eu penso que sou assim / por exemplo eu não acho nada que seja perfeccionista e há pessoas que acham que eu 
sou perfeccionista não percebo como” [PI2-EN] 

6. “na competência de comunicação intercultural o auto-conhecimento eu acho que é importante // é importante então não é?” [PI2-EN] 

7. “nós quando queremos conhecer o outro também queremos deixar uma imagem de nós no outro / não é? (…) por isso é que às vezes somos muito uns não se importam 
nada de ser antipáticos sei lá até o que é que ele pensa de mim ou se até o facto de ser demasiado simpático até aborrece ahm / portanto nós queremos sempre deixar 
uma imagem no outro e é porque se calhar temos essa noção / se calhar para andarmos mesmo eu penso ahm às vezes dizemos tantas vezes ai pá cada pessoa agora 
está sempre a olhar para o seu umbigo se calhar não olha da melhor maneira às tantas (…) olha para si se calhar num aspecto muito superficial não pensa+ (…) no eu / no 
eu lá dentro (…) cabeça cérebro coração sei lá mais o quê (…) porque eu acho que é importante na relação com o outro uma pessoa ter noção / do que é que está a 
mostrar / de quem é (…) agora eu estar aqui a armar-me e não sei quê quando / pronto mostrar-me (…) genuínos (…)eu acho que agora se cair naquele extremo de que 
para sermos comunicativos temos que ser muito simpáticos temos de fazer muitos elogios ao outro / eu já senti às vezes uma pessoa elogia demasiado o outro e às vezes 
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os elogios são completamente falsos / eu acho que agora é um bocadinho isso” [PI2-EN] 

8. “mas acho que também às vezes é assim ele está-me a dizer que eu sou assim eu também não sou parva eu sei que não sou (…) portanto eu não vou acreditar no que 
aquela pessoa me está a dizer” [PI2-EN] 

9. “nós sempre fomos um país pacífico / sempre fomos um país dado a paz / embora em tempos também fôssemos colonizadores e também enfim também não agíssemos 
da forma mais correcta não é? mas Portugal sempre foi pacifista Portugal nunca ahm” [CF3-EN] 

 

b) autodescoberta [Portefólios = 2 UC + Entrevistas = 4 UC  6 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “crescermos enquanto cidadãos” [OF2-PI] 

2. “auto-reflexão” [OF3-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “quando nós estamos a fazer a formação escolar / nós damo-nos conta de quais as competências que nós temos mais desenvolvidas / e quais aquelas que não temos 
tanto / por exemplo na área da matemática e da físico-química aquilo para mim era um martírio / e eu sentia-me muito mais sempre virada para a questão da comunicação / 
da escrita das línguas / da cultura de tudo o que lhe estava associado” [OF3-EN] 

2. “nunca tinha pensado nessa minha faceta” [PI2-EN] 

3. “é que a vida é tão atafegada de coisas que não temos tempo para parar e reflectir / eu não sabia nada que tinha assim coisas tão interessantes <RISOS> ou não” [PI2-
EN] 

4. “dá-me uma enorme como é que eu vou dizer? / capacidade do meu auto-conhecimento e de me compreender melhor a mim mesma para poder compreender melhor o 
outro” [CF3-EN] 

 

c) autoinstrução [Portefólios = 1 UC + Entrevistas = 14 UC 15 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “há sempre mais a conhecer e a melhorar” [CF1-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “mas ter consciência disso é já um passo (…) para não estagnar” [OF2-EN] 

2. “eu acho que no fundo o ser inseguro é bom (…) porque ahm (…) claro claro / sem ser em exagero / mas o facto da pessoa ahm estar sempre com algumas dúvidas (…) 
e identificar lacunas e tentar resolver com os colegas ahm partilhar ahm comentar e isso acaba por ser bom porque enriquecemo-nos mais enquanto pessoas” [CF1-EN] 

3. “ai nós somos muito auto-didactas / ai então não somos?” [CF1-EN] 

4. “nos tomarmos como um dado adquirido portanto como se nós não tivéssemos de fazer mais nada em relação a nós próprios (…) mas nós somos uma peça essencial 
nessa interacção” [OF3-EN] 

5. “quem aos quarenta anos ou aos sessenta diz que está plenamente desenvolvido olha coitado é feliz olha / mas eu não acredito” [PI2-EN] 
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6. “acho que me falta muita bagagem / dependendo dos contextos portanto / por que é que me falta a bagagem? / porque não tenho tempo se calhar de me dedicar às 
coisas que eu quero porque tenho de ser mãe tenho de ser professora tenho de ser dona de casa / e tenho que ser mais sei lá o quê / não é? (…) e portanto isso impede-
me de aprofundar algumas coisas a nível cultural que se calhar me fazem pensar se calhar não sei tanto como ela por isso / vou estar calada” [PI2-EN] 

7. “realmente a capacidade de auto auto-didactismo não sei se se diz eu acho que sim / não são muitas as pessoas que a têm (…) se calhar é [importante para uma CCI]” 
[PI2-EN] 

8. “só que se calhar nem tiveram consciência de que foram auto-didactas nisso” [PI2-EN] 

9. “uma pessoa que se auto-conhece tem automaticamente capacidade para saber quais são as necessidades que tem de formação não é?” [PI2-EN] 

10. “e realmente esta é uma falha grande que eu tenho (…) ahm na parte escrita não tenho ainda problemas mas na parte da oralidade tenho muitos problemas / muitos 
muitos muitos / depois também tenho falta de disponibilidade e tempo para aprender línguas / isto é verdade (…) e cada vez menos (…) viagens que vou fazendo através 
da auto-aprendizagem é pronto / levo sempre o dicionariozinho (…) e assim vou tentando colmatar é é é” [CF3-EN] 

11. “eu acho que ahm eu dizer aqui falta de disponibilidade e de tempo para aprender línguas (…) eu nem devia ter posto aqui isto / embora tenha de facto / mas eu acho 
que quando uma pessoa QUER mesmo uma coisa tem sempre disponibilidade para isso / tem que arranjar essa disponibilidade (…) ahm pronto pronto mas realmente a 
vida foi um pouquinho como é que eu vou dizer? não digo madrasta / não considero (…) mas considero que quando estiver reformada ahm uma das minhas prioridades 
para além do voluntariado e de outras coisas que ahm (…) que quero fazer / ahm é aperfeiçoar-me na língua numa língua ahm no inglês para poder depois ahm” [CF3-EN] 

12. “eu acho que eu mesma eu própria podia dar mais / criar mais um bocadinho de disponibilidade e de tempo para aprender essa língua nós temos aqui o instituto Royal 
School e já pensei até ir lá inscrever-me e o que é uma horinha por semana duas horinhas? talvez não me tirasse assim tanto / mas pronto olhe não sei não lhe sei explicar 
talvez também um pouquinho de comodismo da minha parte ou talvez também tenho muito excesso de trabalho e um bocadinho de comodismo eu sou franca / porque eu 
também gosto de ter um bocadinho de tempo para mim e acabo às vezes por não ter o tempo necessário” [CF3-EN] 

13. “que isso [aprofundar conhecimentos em línguas estrangeiras] para mim pronto eu tenho que colmatar essa diferença / ou queria colmatar antes de morrer <RISOS>” 
[CF3-EN] 

14. “eu acho que sei muito pouco e que tenho que aprender muito” [CF3-EN] 

 

d) consciência das representações que os outros podem ter da sua cultura [Portefólios = 0 UC + Entrevistas = 3 UC  3 UC] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “acho que é uma informação [representações que têm de nós) que depois pode-nos ajudar / ahm / a gerir / em determinado contexto pode-nos ajudar + (…) sim / imagina 
que eles achem que / ahm / sei lá / que tivessem uma ideia negativa / que somos antipáticos e não sei quê / se calhar / podia-se dirigir a nós de uma forma mais fria + / (…) 
antecipar / até antecipar primeiro e dizer / olhem / vocês têm a ideia mas não é assim ou eu não sou assim / ou / ahm / ajuda / talvez no início a desfazer / ou pode ajudar a 
desfazer algum equívoco e nós percebermos / o que é que os outros / o que é que o outro poderá pensar de nós” [OF1-EN] 

2. “como olhavam / o europeu / nós / com os nossos costumes / apesar de serem os deles completamente diferentes dos nossos” [PI3-EN] 

3. “portanto também têm [consciência das representações típicas relacionadas com a sua cultura] ahm normalmente também se defendem logo” [PI2-EN] 

 

e) consciência da diversidade intracultural e intralinguística intrínsecas ao seu povo e à sua língua [Portefólios = 0 UC + Entrevistas = 4 UC  4 UC] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “dentro / porque de facto o norte [de Portugal] não é igual ao sul / porque o interior não é igual ao litoral” [OF2-EN] 
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2. “de facto as pessoas não são iguais / ahm é diferente viver em Lisboa ou viver ahm em Águeda numa cidade pequena” [OF2-EN] 

3. “claro depois há as outras especificidades também não é? / em termos linguísticos / os [nuɔtəʃ] são diferentes dos [suʃ] / ahm Lisboa fala com… (…) com uma maneira 
muito muito / diferente+ / também gosto de me aperceber dessas diferenças” [OF2-EN] 

4. “a comunicação intercultural também tem de ser pensada dentro da própria cultura <RISOS> (…) ou seja // isto não há não há nenhum macrocosmos que não se 
represente numa coisinha pequenina (…) o grande está sempre / está sempre na coisinha mais pequenina (…) ou seja / acho que há muito ainda para correr aqui / e 
estamos no século vinte e um / mesmo dentro da própria mesmo dentro de uma mesma cultura / de uma mesma cultura / as pessoas do norte fazem anedotas 
relativamente aos alentejanos os alentejanos fazem anedotas relativamente aos açorianos / e em termos / podem interferir / esses preconceitos / as ideias feitas as ideias 
feitas podem interferir / PODEM interferir não é?” [CF2-EN] 

 

2.2. Heteroconhecimento [Portefólios = 15 UC + Entrevistas = 53 UC + Diários de Bordo = 3 UC  71 UC] 

a) conhecimento dos contextos culturais do Outro e padrões de comportamento [Portefólios = 11 UC + Entrevistas = 31 UC + Diários de Bordo = 3 UC  45 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “conhecer os usos e costumes do outro, a sua cultura.” [OF2-PI] 

2. “conhecer o outro” [OF2-PI] 

3. “conhecimento ou domínio dos aspectos relevantes de uma cultura” [OF3-PI] 

4. “ser conhecedor das características principais das diversas culturas” [PI2-PI] 

5. “conhecendo-as [as culturas dos outros]” [PI3-PI] 

6. “depois (aprofundar o conhecimento sobre) a sua cultura, os hábitos quotidianos e alimentares. Conhecer um pouco da sua História e dos principais monumentos, e 
locais de cultura e por fim ter algumas indicações de boas praias e locais aprazíveis, se os houver.” [CF3-PI] 

7. “Penso que precisa de conhecer (…) a nossa cultura e os hábitos do quotidiano.” [CF3-PI] 

8. “conhecer alguns aspectos culturais do país: hábitos, valores…” [CF1-PI] 

9. “Precisa de saber (…) as características do nosso povo, os nossos costumes e tradições. Precisa ainda de conhecer o funcionamento das nossas escolas.” [CF1-PI] 

10. “moeda; capital e cidades mais importantes; clima; pontos de interesse histórico; belezas naturais; regime político; Presidente e Primeiro Ministro (?); informação 
histórica geral; localização; comida típica; várias alternativas de alojamento; Embaixada ou Consulado Português ?; religião predominante e outras com peso; eventos 
culturais tradicionais e outros agendados…” (resposta à questão 6) [CF2-PI] 

11. “Sistema Educativo e organização escolar; Conselho Executivo e corpo docente; background social e familiar dos alunos; alojamento; moeda; regime político; 
Presidente e Primeiro Ministro; alguns conhecimentos históricos, em especial das últimas décadas; clima; hábitos alimentares / pratos típicos; tradições da região de estada; 
(…) religião predominante; localização e países vizinhos; relação diplomática de Portugal com o seu País…” (resposta à questão 6) [CF2-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “algumas informações sobre a cultura” [OF1-EN] 

2. “o saber a cultura o saber… (…) se pode ser ofensivo se não pode” [OF1-EN] 

3. “como sei que um árabe não come carne de porco se vier alguém não / ahm não lhes apresentar carne de porco por exemplo” [OF1-EN] 

4. “mas também culturalmente / se eu não souber / os hábitos culturais do país das pessoas / se não estiver dentro / é natural que eu cometa incompreensões” [OF2-EN] 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vogal_posterior_semiaberta_arredondada&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vogal_central_m%C3%A9dia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vogal_central_m%C3%A9dia&action=edit&redlink=1
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5. “alguma coisa que me indicasse de hábitos deles” [OF2-EN] 

6. “o que é que se deve fazer o que é que não se deve onde é que se deve comer onde é que se deve dormir onde se deve ir onde se deve estar o que se deve visitar / 
ahm o que não se deve dizer o que não deve dizer” [OF2-EN] 

7. “eu acho que antes da língua ele precisava de ter conhecimentos básicos sobre os hábitos dos portugueses e aqui desta região / e depois lá vinha também a 
contextualização cultural daqui / mas olha / sei lá / imagina que era um francês ele precisava logo de saber que não te preocupes se os portugueses disseram nove é só 
para estar às nove e um quarto nove e meia” [OF2-EN] 

8. “eu tinha sempre que saber alguma coisinha / não vou agora assim / depois com certeza que iria encontrar muita coisa de novo (…) vou preparada para isso / mas eu 
teria sempre que ter alguma informação” [OF2-EN] 

9. “eu iria tentar saber um pouco mais um pouco mais ou mais ou tudo / depende para onde eu ia / sobre a cultura do país para onde eu iria os costumes usos e essas 
coisas todas porque eu acho que isso / mas isso para mim é tão óbvio que eu acho que por isso mesmo não escrevi / ahm porque eu acho que o conhecimento de um país 
acarreta conhecer a língua os usos os costumes (…) / saber um bocado de tudo para de facto nós chegarmos lá /  e percebermos melhor melhor o país não é?” [PI1-EN] 

10. “iria falar-lhe sobre a nossa cultura sobre a nossa história / dar-lhe conselhos práticos sobre ahm como como / como gerir a sua vida aqui em Portugal+ dar-lhe 
indicações mais precisas sobre esta zona+ / eventualmente levá-lo a conhecer ahm monumentos mais importantes museus mais importantes figuras mais relevantes da 
nossa cultura / e penso que seria ahm essencialmente isso (…) portanto tentar motivá-lo um pouco para / para as nossas vivências para a nossa cultura história língua (…) 
ahm / manias música” [PI1-EN] 

11. “acho que é importante conhecer mesmo o outro não chega ter abertura (…) tem que se ir mais longe acho eu não sei” [PI3-EN] 

12. “os costumes e tradições também pressupõe a nossa forma de ser e de estar ahm as características do nosso povo” [CF1-EN] 

13. “mas também desde muito cedo aprendi a conhecer os outros culturalmente como por exemplo os indianos / como por exemplo os chineses” [PI3-EN] 

14. “conhecer o outro / o outro enquanto ser metido num contexto cultural / que é naturalmente e substancialmente diferente do nosso / pode haver pontos em comum / mas 
com certeza é substancialmente diferente do nosso porque acho que isso é meio caminho andado na comunicação” [PI3-EN] 

15. “a importância do outro e de recuperar / ir buscar aquilo que o outro e a sua cultura / o seu contexto sócio-cultural tem de enriquecedor até na própria permuta” [PI3-EN] 

16. “continuo a achar que o que é muito importante / é o outro” [PI3-EN] 

17. “depois evidentemente os costumes se não vai para lá fazer uma figura possivelmente de ursa ou ficar especialmente espantada com uma coisa que não+ (…) que é 
normalíssima não é?” [PI3-EN] 

18. “portanto temos sempre aquela preocupação de ver para onde vou / com quem vou estar / quem são / lá estou eu está a ver? quem são os outros / para que este 
corredor / o tal corredor lá voltamos ao corredor que eu chamo corredor / esteja completamente facilitado / e que para nós as coisas façam um sentido articulado” [PI3-EN] 

19. “se não ele vai sentir-se coitadinho como completamente um peixe fora de água / é bom que ele se contextualize primeiro / porque volto a dizer feito isto / é mais fácil o 
acesso ao corredor linguístico / porque é mais articulado / porque é mais inteligentemente construído” [PI3-EN] 

20. “ter o conhecimento de alguns dados culturais do outro / por causa de podermos incorrer em momentos de transferir o saber ao outro transferir o saber ao outro não é? / 
ou não entender não entender / em termos de desenvolvermos aquele conhecimento por mais que a pessoa explique nós não entendemos não é? (…) tem que haver 
alguns conhecimentos culturais uma base / uma base” [CF2-EN] 

21. “nós assistimos ao funeral do senhor do do do dono mais velho quer dizer fomos ao funeral nós vimos as diferenças / entre os ritos os rituais (…) há diferenças não é? / 
nós aqui / eu não vi ninguém a chorar por exemplo (…) não vi ninguém chorar / toda a gente janota / as mulheres foram ao cabeleireiro (…) naquele dia me meteu confusão 
/ toda a gente de preto tudo de escuro tal como nós mas / IMPECÁVEIS as melhores roupas que tinham / depois havia um copo de água / é um momento de encontro 
social que não é para viver separado” [CF2-EN] 

22. “até nos explicavam coisas / na altura / disseram que ahm só tinham o nome do pai como nome de família / agora não sei como é que é / era só o nome do pai / 
contaram-me que havia muitos muitos muitos emigrantes turcos / turcos e / italianos / mas disseram que a comunidade turca era uma coisa enorme enorme enorme / ahm e 
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os alemães não os aceitavam muito bem / é a ideia que me passava / não eram assim muito bem aceites / mas nós sim / já na altura me disseram que os portugueses sim 
há muitos portugueses na Alemanha e nós gostamos dos portugueses / agora turcos não turcos não” [CF2-EN] 

23. “é se eu quero receber essa pessoa também tenho que me informar sobre essa pessoa e eu não pus nada disso / pus só o que ele / dele querer-se integrar cá junto de 
nós / e não coloco nada aí de nós prepararmos a recepção / para sentir que também podemos socorrê-lo falta talvez aí isto tudo (…) não ? / nós para receber bem / temos 
de estar preparados para uma pessoa que traz consigo toda uma bagagem que é diferente não é? (…) falta-me toda essa parte” [CF2-EN] 

24. “ao termos esse conhecimento se calhar o que eu queria dizer é que ao termos esse conhecimento do que marca ou do que é identidade de um grupo” [OF3-EN] 

25. “se tivesse no lugar dela eu teria interferido na privacidade dela (…) teria violado um código se calhar / cultural / ahm sem saber não é?” [OF3-EN] 

26. “eles [os italianos] nunca comem a massa com acompanhamento (…) o acompanhamento vem à parte” [OF3-EN] 

27. “conhecimento sobre outras culturas e sobre as técnicas? sim acho que também tenho essa qualidade” [OF3-EN] 

28. “as características dos portugueses as características dos alunos” [PI2-EN] 

29. “conhecer o outro” [PI2-EN] 

30. “conhecer ahm conhecer os outros é conhecer o mundo não é? (…) estar a conhecer os outros é uma forma de ver o mundo / ahm” [CF3-EN] 

31. “eu acho que é muito bom que quando se viaja e se vai visitar um povo se saiba minimamente algumas regras algumas algumas ahm sei lá maneiras de ser e de estar 
desse povo / para não chegarmos lá e os chocarmos ahm” [CF3-EN] 

 

UC identificadas nos Diários de Bordo: 

1. “não esquecendo as preferência e os gostos do hóspede” [CF2-DBCR1] 

2. “Sabe, de antemão, quem transpôs a porta de entrada da sua casa” [CF2-DBCR1] 

3. “o conhecimento que se tem da cultura do povo (…) é também uma estratégia facilitadora da intercompreensão.” [OF2-DBOR3] 

 

b) consciência do relativismo das representações sobre os povos, as culturas e as línguas.[Portefólios = 4 UC + Entrevistas = 22 UC  26 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “Este povo (britânico) não tolera que lhes barrem a passagem nas escadas rolantes. (…) Também têm um conceito de privacidade muito peculiar. (…) Aprecio o rigor e a 
organização e o sentido de pontualidade deste povo…” [OF3-PI] 

2. “Têm o "Cuore" mesmo ao pé da boca e, por isso, por vezes, deixam ver aquele lado bélico aguerrido, muito latino. E ainda Un cuore nel piatto comem que nem bárbaros 
e gesticulam que nem loucos e falam pelos cotovelos como ninguém... são imbatíveis nestes departamentos. (…) E quando jogam em casa são muito acolhedores com os 
seus mil e um pratos de pasta” [OF3-PI] 

3. “Ou, então, os brasileiros que personificam a pura e contagiante alegria e descontracção. Gostam de extravasar os seus sentimentos e são peritos na arte da cantada 
para vender ou conseguir o que querem.” [OF3-PI] 

4. “a impressão de um povo (Inglês) mais frio e distante que o Alemão…” [CF2-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “não aplicar determinados estereótipos / aos outros” [OF1-EN] 

2. “fui só uma vez à Alemanha / fui poucas vezes / e a ideia que eu tenho dos alemães é muito positiva / mas depois no contacto com eles // essa imagem já não / ahm / 



Anexo 6.4 - Representações sobre a Competência de Comunicação Intercultural 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas -     Mónica Bastos 
 

acho-os fechados / pelo menos com quem eu contactei / achei já / se calhar / que eu tinha uma imagem um bocado idílica do povo” [OF1-EN] 

3. “eu acho que por causa da História / da Segunda Guerra Mundial / acho que é um povo + (…) injustiçado / e dizem qualquer coisa e depois / então mas vocês <IND> e 
eu acho que é um povo que eles já não merecem isso / (…) já não merecem ter / ahm / essa / ahm / essa imagem é ultrapassada / porque eu procuro defender nos miúdos 
/ ah o Alemão / então o Alemão qual é o problema? / o Alemão até é giro e não sei quê / e tento / porque eu acho que é um povo // que / ahm / que tem / que tem esse peso 
(…) e eu acho que está mais que na hora de / avançar” [OF1-EN] 

4. “eu já fui três vezes a Itália / e duas vezes fui e não consegui ter uma imagem deles / aquela imagem que diz / ahm / eu estas férias também fui outra vez a Itália / e 
realmente / eles fartam-se de falar / comunicam / é aquilo que / mas eu ainda não me tinha apercebido até aí / é um / eles são um bocado assim / falam falam falam / 
quando há um grupo realmente quem fala mais é os italianos / adoram falar / conviver / e eles são um bocado assim e eu / até agora / das vezes que fui / ainda não me 
tinha apercebido bem / dessa / desse lado / pronto e acho que são comuni / e há a imagem que eles são comunicadores e são efectivamente (…) e eles realmente fartam-
se de falar / até falam de mais (…) muito bem-dispostos e gesticulam muito / e isto aquilo e aqueloutro +” [OF1-EN] 

5. “eu acho que é importante / ahm / guiarmos não sei / mas tê-las [as imagens dos povos] em mente // (…) tê-las em mente porque pode ser uma imagem negativa e uma 
pessoa deve ter cuidado de não / por exemplo na Alemanha / de não cometer ali nenhuma gafe // não é? / ahm / a pessoa individualmente não tem / responsabilidade 
naquela imagem e pode-se sentir ofendida + (…) acho que / deve ser / e depois também acho que se for positiva / reforçá-la / olha / vocês realmente são umas pessoas 
muito simpáticas e ahm” [OF1-EN] 

6. “eu não tenho ideias / eu costumo dizer que ideias pré-concebidas ajudam pouco / isso não pode ser / os espanhóis são todos assim os alemães são todos assado / eu 
desconfio / estamos a pôr no mesmo saco todo um povo? // eu nunca faço isso / eu não faço isso procuro não fazer isso não é?” [CF2-EN] 

7. “eu procuro não ter mesmo ideias feitas de um povo não é? e digo ah para ver o que eu digo sobre Londres ahm custa-me realmente fazer isto porque eu sei que devem 
haver pessoas que são difíceis não é? (…) foi uma experiência às tantas é subjectiva” [CF2-EN] 

8. “ouço muito disto / espanhóis espanhóis Espanha ah Espanha não percebem nada de português e fazem questão de não perceber e são todos assim / eu não faço isso / 
já não faço isso” [CF2-EN] 

9. “defeitos… posso às vezes posso às vezes também me levar por alguns preconceitos / por exemplo vejo em Londres uma mulher toda tapadinha / só se vê os olhos / eu 
não gosto de ver aquilo / o primeiro sentimento que tenho é de condenação / a minha primeira reacção é de crítica / eu não gosto” [CF2-EN] 

10. “os ingleses eu achei-os muito superiores achei-os muito superiores / não sei até que ponto é que eu consigo separar as águas afinal / são aqueles ingleses porque há 
muitos outros que são impecáveis (…) até que ponto é que eu não vim embora para casa com a ideia de que os ingleses se julgam superiores relativamente ao resto da 
Europa toda e relativamente aos portugueses que são uns pobretanas / não sei não sei às tantas fiquei com essa ideia de um momento para o outro não é? (…) acho que 
as representações por vezes podem ser um+” [CF2-EN] 

11. “[as representações] podem ou não ser confirmadas (…) são grelhas que têm de ser confirmadas” [CF2-EN] 

12. “e por isso é que eu acho que a língua também é fria como as pessoas são / isto é um juízo de valor é um preconceito mas pronto / mas é aquela frieza aquela ahm e 
depois a língua dura / se calhar até nem é” [OF3-EN] 

13. “qual é o papel que elas [as representações] devem ter ahm elas não devem ahm / termos estereótipos é inevitável construirmos estereótipos é inevitável não é? porque 
tem a ver com aquilo que nós ouvimos falar (…) com aquilo que nós observamos e com as experiências que nós temos não é? / e depois achamos que toda a gente é 
assim (…) ahm / mas de facto se calhar ahm em vez de pensarmos que isso é um estereótipo / e que toda a gente é assim / se calhar deveríamos pensar que é mesmo 
assim (…) ahm apesar de eu poder dizer que é um estereótipo / ou seja que é uma representação daquilo que eu acho que eles são como cultura e como povo / o que é 
facto é que eles são mesmo assim / como nós também somos de outra maneira em particular (…) não é? / <RISOS> se calhar os estereótipos são inevitáveis agora é que 
valor? não acho que lhes devamos atribuir um excessivo / devemos ver isso como uma marca (…) como como / isso é o resultado de um conjunto de traços que as 
pessoas têm / no modo como se organizam no modo como se relacionam (…) não é? no modo como vivem+ e e tem a ver com as coisas que eles acham que estão certas 
em detrimento daquelas que eles acham que são erradas / não é? ahm / não acho que o estereótipo deva ser utilizado como meio de discriminar / de excluir (…) ahm o 
estereótipo ahm seja ele positivo ahm independentemente de ser uma coisa positiva ou negativa / deve ser ahm deve ser visto como ahm como uma marca como uma 
característica como uma ahm um traço / cultural ou um conjunto de traços culturais que estão associados a um grupo (…) um grupo de pessoas que vivem numa 
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determinada área geográfica” [OF3-EN] 

14. “se eu tivesse com outra pessoa / mais nova por exemplo que aquela senhora já teria uns sessenta anos (…) será que se fosse uma pessoa mais jovem ela me 
estendia o guarda-chuva? / ou não? ou foi aquela e se fosse outra teria um comportamento diferente? não sei” [OF3-EN] 

15. “agora não sei se outra pessoa vê que eles têm razão ou não / ou se acha que eles são parvos (…) ou que são picuinhas ou que são ahm (…) demasiado organizados 
e levam a vida demasiado à séria / não sei não sei depende” [OF3-EN] 

16. “ele era um italiano muito diferente do estereótipo que nós temos / relativamente aos italianos porque ele era uma pessoa extremamente calma / muito introspectiva” 
[OF3-EN] 

17. “mas ele não é / não representa / os italianos / o estereótipo que nós temos dos italianos não é?” [OF3-EN] 

18. “não não excluo ahm em função da concepção que eu tenho sobre” [OF3-EN] 

19. “ou *snobs* não que todos os ingleses são *snobs* se calhar não é bem assim / mas os ingleses também sabem que se calhar são caracterizados como tal” [PI2-EN] 

20. “representações sobre os outros povos e culturas / sim para sabemos de antemão o que é que aquela pessoa pensa que eu sei dela (…) e depois essa pessoa vai 
reagir / não precisamos de chegar lá e dizer ah eu sei que vocês são assim ou são assado / mas se ele actuar de uma forma natural em que os deixe como pessoas 
normais / eles vão logo pensar olha esta não tem aquela representação / toda a gente pensa que nós somos assim ou assado sei lá não sei se disse alguma coisa de jeito 
(…) mas portanto convém conhecer as representações (…) mas saber que são representações exactamente / mas saber que são representações e que as pessoas / sei lá 
que os alemães são todos racistas ou não sei quê na onda do nazismo / temos que saber que não é assim e que escusamos de estar a um alemão nazi e não sei quantos 
porque fizeste isto porque isto são coisas que se passaram e a pessoa não tem nada a ver com isso / são representações que ficaram da História mas é simplesmente isso 
é da História” [PI2-EN] 

21. “umas pessoas poderão ter algumas características que correspondem a essas representações mas isso é por todo o lado (…) não é só naquele país não é?” [PI3-EN] 

22. “eu em Espanha nunca tive ahm muito boas ahm (…) experiências e olhe que o ditado português / de Espanha nem bom vento nem bom casamento <RISOS> agora 
não sei / não é? / pronto mas realmente fui infeliz porque há pessoas que vão a Espanha fazer compras ou iam antigamente fazer compras e gostavam muito de lá ir 
porque eram muito bem atendidas e etc. etc. etc. / olhe eu nunca mas pronto (…)  são experiências claro” [CF3-EN] 

 

2.3. Conhecimento sobre os processos de interação [Portefólios = 22 UC + Entrevistas = 32 UC+ Diários de Bordo = 2 UC   56 UC] 

a) consciência das línguas e do contexto de interação [Portefólios = 6 UC + Entrevistas = 16 UC + Diários de Bordo = 1 UC  23 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “Constatei, com surpresa e agrado que a nossa língua é reconhecida por eles e que, nas situações de comunicação mais informais em que recorria ao inglês para 
comunicar (visitas, restaurantes, lojas), havia sempre alguém que reconhecia e perguntava "Português?". Confirmação feita, faziam sempre questão de agradecer com um 
"obrigado" ou "boa viagem"…, recorrendo até à escrita” [OF2-PI] 

2. “Recorrer a palavras afáveis na língua do Outro (Bonjour! Bonsoir! Good evening! Good morning!...). Daqui surge, muitas vezes, a comunicação” [CF3-PI] 

3. “perante um estranho, ainda para mais Britânico, o meu desabafo foi uma coisa completamente inusitada, despropositada e, talvez até, rude; esse estranho achou, com 
certeza, que eu abusava da sua confiança” [CF2-PI] 

4. “interpretação errada do meu tom de brincadeira” [CF2-PI] 

5. “a curiosidade intelectual, levou-me a cair no erro da comparação linguística numa situação em que as pessoas ainda não se conhecem suficientemente bem para 
estarem descansadas quanto às intenções do outro.” [CF2-PI] 

6. “Língua oficial; 2ª língua?” (resposta à questão 6) [CF2-PI] 
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UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “eu acho que é / ahm / esse aspecto é por causa da facilidade da comunicação / portanto / eles sabem / ou / há muita gente que os portugueses / entendem o Espanhol 
ou que são línguas próximas / (…) como o Espanhol / tem / ahm / não sei se / bem / mais divulgação e mais falantes + (…) portanto / eu acho que é por uma questão de 
facilidade e economia / portanto / se eu sei Espanhol e eles são portugueses / se eu falo em Espanhol ele vai-me entender / e eu a ele / e pronto” [OF1-EN] 

2. “onde há várias línguas e / daqueles grupos / se há grupos de Espanhol / os portugueses são de imediato / ou muito assimilados a / ahm (…) a esse grupo de Espanhol” 
[OF1-EN] 

3. “na Dinamarca / ahm / aqui não / não teria hipótese nem com o Francês nem com o Espanhol / e tinha que ser com o Inglês nessas zonas (…)noutros sítios / noutros 
sítios depende / podia ser ou o Francês ou…” [OF1-EN] 

4. “os holandeses / perceberam que nós somos portugueses / e de facto / numa lojinha onde eu entrava / mais que uma mais que uma / para comprar uma coisinha 
qualquer / como nós éramos um grupo de ahm éramos três casais e estava depois a minha família <IND> falávamos  em Português e eles percebiam / e diziam ah 
portugueses / obrigado obrigado / mas o ahm ainda a surpresa maior foi quando nós fomos visitar um museu em Roterdão (…) e nós dissemos que nós éramos / seis / 
quantos é que somos? / começámos um dois três seis seis seis bilhetes / e ele escreve seis ENTRADA / esqueceu-se do S (…) mas percebeu que nós éramos 
portugueses” [OF2-EN] 

5. “eu lembro-me de uma viagem que fiz à Turquia e fiz agora há relativamente pouco tempo ao Egipto e de facto as línguas são muito distintas em relação às nossas / a 
escrita é ahm apavorada pronto não sei mesmo nada daquilo (…) é outro tipo de escrita / mas é engraçado tentar tentar comunicar com eles” [PI1-EN] 

6. “a música da língua / porque eu acho que cada língua tem a sua música e eu acho que nós ao entendermos a música deixamo-nos arrastar pela língua / porque põe 
exemplo sei lá / ahm se nós compararmos por exemplo o português com / com o castelhano (…) o que difere / mais / diferem muitas coisas mas difere muito a música / e 
eu penso que nós temos uma capacidade que outros povos não têm de falar línguas porque nós estamos muito atentos à música / e nós sabemos identificar / eu penso que 
a música da língua é uma coisa fantástica / ahm se estiverem a utilizar uma música / eu estou a imaginar alguém que está a falar italiano e eu posso até nem entender nada 
do que ele está a dizer / mas se eu ouvir só a música eu sei identificar perfeitamente que ele está a falar italiano ou que ele está a falar castelhano ou que ele está a falar 
francês ou que ele está a falar inglês pela música / portanto nós devemo-nos deixar levar e conduzir pela música não é estar à espera que o outro fale inglês com a música 
de português ou não é? / porque se não saem coisas” [PI1-EN] 

7. “depois deixarmo-nos conduzir pela pela musicalidade da própria língua / e eu acho que pela musicalidade muitas vezes nós interpretamos até aquilo que nos querem 
dizer / apesar de não saber nada do que estão a dizer / em termos linguísticos eu não reconheço as palavras / mas pela própria música e pela própria / pelo próprio embalo” 
[PI1-EN] 

8. “fui ali assim uma rapariga muito precavida e pensei logo deixa-me ver qual é a oficial e qual é a segunda mais falada porque se eu não entender a primeira pelo menos 
eu safo-me na segunda” [PI1-EN] 

9. “eu iria numa perspectiva de tentar aprender essa língua também mas como ia sem conhecimentos nenhuns o melhor era / saber qual era a segunda para ahm (…) para 
se fosse mais próxima eu tentar ir mais / mais preparada” [PI1-EN] 

10. “e a língua (…) embora se calhar a língua hoje / depende também do nível dos alunos que for / enfrentar (…) pois / na faculdade ahm já há cadeiras dadas na língua 
estrangeira” [CF1-EN] 

11. “e o mais fácil que no fim vem eu acho que é o linguístico / se vem por este caminho / para quem tem alguma facilidade de comunicação e alguma tendência não sei se 
é tendência se não é pronto / para as línguas ahm facilmente a Mónica começa / a juntar não é? e a construir / o mosaico daquela língua” [PI3-EN] 

12. “um bom conhecimento do código linguístico do outro? ahm pelo menos razoável pode não ter que ser bom bom / ahm depende / mas de qualquer modo depende / da 
área / depende da função da pessoa (…) portanto ter um bom conhecimento linguístico / isso depende da posição social da pessoa (…) do contexto e da da ahm da 
posição / social da pessoa depende depende” [CF2-EN] 

13. “claro a língua oficial exactamente isso mas acho que se calhar também outras como a segunda língua / segunda língua? sim também é importante saber / também é 
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importante saber que na Suíça se podem falar duas ou três línguas / acho que são duas? (…) às tantas são três” [CF2-EN] 

14. “eu acho que é muito importante ele conhecer um pouquinho de português sem dúvida / pelo menos // (…) uma base / e que perceba / do código linguístico não é? se 
não é difícil / até para ele poder acompanhar ahm para ele depois poder acompanhar conversas que se possam desenrolar junto a ele / imagine que estamos numa mesa 
redonda (…) podemos não conseguir falar sempre na língua dele / não é?” [CF2-EN] 

15. “porque eu ouvia falar japonês italiano português francês ou inglês ou alemão / tudo / menos checo / não ouvi nada que me soasse a checo / daquilo que eu acho que 
deve ser o checo porque eu estava a ouvir lá na Eslováquia portanto seria assim um pouco parecido / e em Barcelona não” [OF3-EN] 

16. “a língua não será nunca a barreira é essa a conclusão (…)  que a língua nunca (…) importante mas se calhar é um pormenor na relação entre o ser humano se calhar 
é um pequeno pormenor não?” [PI2-EN] 

 

UC identificadas nos Diários de Bordo: 

1. “o conhecimento que se tem (…) dos contextos da comunicação é também uma estratégia facilitadora da intercompreensão.” [OF2-DBOR3] 

 

 

 

b) repertório plurilingue e intercultural do sujeito [Portefólios = 16 UC + Entrevistas = 14 UC + Diários de Bordo = 1 UC  31 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “A aprendizagem de estruturas linguísticas não é condição única e exclusiva para o sucesso dessa comunicação” [OF3-PI] 

2. “é (…) necessário conhecer não só dos elementos do código linguístico” [OF3-PI] 

3. “Em primeiro lugar aprofundar o conhecimento da língua desse país” [CF3-PI] 

4. “Penso que precisa de conhecer o mínimo da língua portuguesa” [CF3-PI] 

5. “Na República Checa e na Hungria senti-me insegura e com dificuldade em movimentar-me em virtude de desconhecer completamente as línguas destes países e não 
conseguir reter, por exemplo, o nome das ruas.” [CF1-PI] 

6. “conhecer minimamente a língua do país ou outras línguas que permitam a comunicação.” [CF1-PI] 

7. “Precisa de saber bem a língua” [CF1-PI] 

8. “Conheço algumas línguas” [CF1-PI] 

9. “exige um bom conhecimento do código linguístico do outro, qualquer que seja o registo, bem como das referências sócio-culturais que enquadram o seu discurso.” [CF2-
PI] 

10. “Possuir conhecimentos sempre actualizados da língua e cultura maternas e da(s) língua(s) estrangeira(s) visada(s), para se alcançar a intercompreensão desejada.” 
[CF2-PI] 

11. “Experimentara dois anos de aprendizagem do Francês” [CF2-PI] 

12. “Aprendi bastantes vocábulos e expressões da linguagem familiar e regional (influência francesa)” [CF2-PI] 

13. “alguns conhecimentos da língua Portuguesa” (resposta à questão 7) [CF2-PI] 

14. “pressupõe o desenvolvimento da competência plurilingue e multicultural” [CF1-PI] 
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15. “facilidade relativa na utilização das duas línguas.” [CF2-PI] 

16. “A causa do insucesso foi o desconhecimento da língua” [CF3-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “de uma maneira ou de outra / porque / as pessoas / cada qual sabe várias línguas” [OF1-EN] 

2. “pois / portunhol / pois” [OF1-EN] 

3. “depois se calhar ajudá-lo a dizer alguma palavritas em Português para ele começar a comunicar” [OF1-EN] 

4. “depois tinha que perceber alguma coisa / a língua / tinha que perceber portanto que me / tinha que nos primeiros dias / tinha que me a dada altura tinha que me 
desenrascar com outra língua qualquer” [OF2-EN] 

5. “quanto mais línguas nós tentarmos saber mais fácil se torna a comunicação em qualquer parte em qualquer quer dizer das partes que eu conheço” [PI1-EN] 

6. “dominam mal dominam mal / não dominam / às vezes nem a língua deles eles dominam lá muito bem por isso” [PI1-EN] 

7. “eu acho que o comunicador intercultural tem que saber línguas e não necessariamente inglês” [CF1-EN] 

8. “onde eu tive realmente mais dificuldade em comunicar foi naquela / para aí / em Praga ou… (…) é é / é isso / foi na República Checa em Bratislava e em Budapeste / 
exactamente (…) eu eu eu os nomes das ruas ahm tinha uma dificuldade enorme agora já há GPS e essas coisas / mas na altura / uma pessoa na cidade anda com um 
mapa (…) como qualquer turista anda com um mapa na mão não é? (…) e era muito complicado / ahm quando ahm quando os nomes são muito complicados de dizer não 
é? de decorar / porque por exemplo eu na Grécia na medida em que os caracteres deles são diferentes / eles têm escrito em grego e depois por baixo têm escrito em inglês 
(…) o nome da rua em inglês ora aí é fácil reter (…) mas aqui na República Checa em Praga e na Hungria não é assim / em Bratislava não é assim / é é só tem na língua 
deles / e aquilo eu não / sinto dificuldade / aí foi onde eu senti mais dificuldade” [CF1-EN] 

9. “evidentemente e o próprio saber linguístico em si que também não me passa pela cabeça / para mim é completamente intuitivo tanto que nem sequer o questiono” [PI3-
EN] 

10. “para chegarmos a ele o tal corredor / de que eu falo o tal corredor de acesso linguístico” [PI3-EN] 

11. “saber o maior número possível de línguas” [CF2-EN] 

12. “pelo menos um razoável conhecimento linguístico / ou pelo menos o possível / mas também não é só o código linguístico também é o código ahm a linguagem não-
verbal também / verbal e não-verbal” [CF2-EN] 

13. “muito pouco domínio [de línguas estrangeiras] (…) comunico mas pronto comunico o essencial não tenho aquela fala fluente que gostaria de ter e que e talvez isso 
também me tenha / ahm como é que eu vou dizer? por exemplo ainda não fui a Inglaterra e ainda não fui a Inglaterra porquê? porque também sinto que não domino o 
inglês falado e (…) como gostaria e / gostava de lá ir gostava de conversar de visitar certos museus certos coisas e poder conversar portanto poder ouvir / ahm e poder 
entender não ter ninguém que me esteja ali (…) pronto ali para traduzir (…) o ir às fontes / é esse o meu gosto é ir às fontes e não estar a depender do outro” [CF3-EN] 

14. “o que não quer dizer que não aprendamos outras línguas / e que tenhamos conhecimentos de outras línguas” [CF3-EN] 

 

UC identificadas nos Diários de Bordo: 

1. “o que conhecemos da nossa [língua] ou de outras (no meu caso, o Francês) ajuda muito!” [OF2-DBOR3] 

 

c) conhecimento sobre os processos de gestão da interação [Portefólios = 0 UC + Entrevistas = 2 UC  2 UC] 
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UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “reconhecer diferentes intenções ou seja quando eu digo alguma coisa o que é que eu pretendo ou qual é o meu objectivo / se calhar são mais intenções do que estilos / 
intenções ou objectivos porque ahm o estilo tem a ver com a marca pessoal não é? / com ahm cada um / mas cada um pode ter efectivamente uma maneira particular de 
usar a linguagem ou de usar / ou de se fazer entender+” [OF3-EN] 

2. “conhecimento sobre processos de negociação de sentido / eu pessoalmente penso que tem pertinência ahm  muito embora eu ache que quando nos fez as questões 
ahm tivéssemos partido da interacção” [CF3-EN] 

 

2.4. Conhecimento sobre conceitos [Portefólios = 4 UC + Entrevistas = 16 UC + Diários de Bordo = 1  21 UC] 

a) consciência do valor político e educativo do conceito de CCI [Portefólios = 4 UC + Entrevistas = 9 UC + Diários de Bordo = 1  14 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “Ter Competência de Comunicação Intercultural é (…) conseguir estabelecer uma relação com o outro” [OF2-PI] 

2. “prende-se também  com questões de justiça social, com preocupações políticas de procurar a igualdade e combater a discriminação” [OF3-PI] 

3. “Certamente (a comunicação intercultural) é um dos maiores factores de união que pode resolver conflitos e gerar amizades.” [CF3-PI] 

4. “Este comunicador é um construtor da paz.” [CF2-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “é evidente que ter competência pressupõe também o rigor científico exigível para essa finalidade / sem isso para mim nem me passa pela cabeça / para mim isso é ponto 
assente (…) não o referi aí (…) se havia de referir? acrescentar aí também o próprio saber instituído? claro que sim mas para mim / é ponto assente não é?” [PI3-EN] 

2. “uma verdadeira comunicação intercultural / o que quer dizer que em muitas partes do mundo não está a haver isto (…) não está a haver / os próprios líderes deveriam ter 
uma boa acção de formação nesta área” [CF2-EN] 

3. “isto [uma boa formação de valores e de tolerância e respeito e de solidariedade] não é agradável não é agradável / isto não é <IND> / mas custa tanto isto que tem que 
ser ensinado / o ser humano tem que ser ensinado se não fosse ensinado era um animalzinho vivo como outro qualquer” [CF2-EN] 

4. “mesmo na própria sala de aula / por diferenças ou ahm ou porque veio de outra escola ahm e já vem já vem com uma imagem de que veio de outra escola porque não 
estava lá bem / ou ahm qualquer diferença que a pessoa traga para estes miúdos já é motivo para falar mal daquela pessoa / e eu estou a falar disto porque isto é possível 
com seres humanos muito maduros / isto é possível plenamente com seres humanos muito maduros / e eu não vislumbro isto” [CF2-EN] 

5. “nós vemos isto lá fora / nos telejornais e (…) até que ponto é que em certos países / até que ponto é que isto é uma preocupação para os outros países? pode não ser /  
para nós é uma preocupação ahm num Paquistão ou numa Índia ou numa Arábia Saudita ou ahm eles podem não ter nada podem não ter esta preocupação a nível da 
educação das pessoas / podem não ter / lá está mais uma vez / isto tem de ser conjunturalmente / para chegarmos a um ideal claro não é?” [CF2-EN] 

6. “é importante que falemos assim porque ahm isto para que é? / para que é que serve a escola? por que é que nós temos de falar disto? é para alguma coisa é para a vida 
/ é para a vida é para o meu melhor é sempre para o meu melhor (…) e este pode ser o caminho para discutir para que é que serve isto? para quê? para quê? para um 
mundo melhor (…) é o nosso objectivo” [CF2-EN] 

7. “eu acho que é muito mais importante esta dimensão aqui <aponta para a categoria “Conhecimento sobre conceitos” (…) muito mais importante / esta dimensão” [CF2-EN] 

8. “eu acho que a competência intercultural ela é essencial para o professor de línguas de facto mas ela é essencial para toda a gente / não é? porque não é só o professor 
de línguas que comunica / obviamente que ele tem uma responsabilidade aqui / tem uma responsabilidade que é a de formar indivíduos para usar essa competência depois 
nas suas relações pessoais interculturais etc. / ahm mas eu acho que ela é / é universal é universal quer dizer ela é pertinente universalmente / é tem uma pertinência 
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acrescida pelo papel formativo que o professor tem / por aquilo de que ele é responsável profissionalmente que é ajudar os alunos a construírem experiências de 
comunicação (…) não é? que lhes permitam depois movimentar-se facilmente nesse intrincado de relações interculturais e de aceitar de aceitar a diversidade de se 
movimentar dentro dessa diversidade sem se anular / ahm de adquirir obviamente competências linguísticas para conseguir comunicar com pessoas que não dominam a 
mesma língua ahm com línguas diferentes não é? ahm / e também ao nível da questão dos valores não é? do que está por detrás disso tudo / ahm da questão da cidadania / 
ahm agora que se fala tanto que até parece que nunca fomos tão cidadãos como somos agora não é? e da importância que isso tem no mundo em que vivemos tão sempre 
a mudar / o mundo de hoje já não é só portugueses aqui ou só franceses ali ou só / já não é por cantinhos / e portanto as coisas vão-se diluindo e a interacção intercultural é 
cada vez maior (…)  é cada vez maior e é cada vez mais presente é a toda a hora (…) não é? / e não só porque temos o francês a viver na casa ao lado mas também porque 
temos aqui ahm outros meios de comunicação que nos permitem facilmente chegar a outros pontos do mundo mais rapidamente / ahm e acho que que essa educação esse 
papel educativo a inclusão / desta competência / como uma missão quase (…) do professor de línguas é fundamental não é? (…) nós não estamos só a ensinar a língua a 
estrutura da língua / e a pô-los a comunicar correctamente naquela língua / estamos a dizer-lhes por trás isso pode ser um instrumento ahm bom é um recurso que eles têm 
para se poderem movimentar mas poderão através nessa língua reconhecer outros pontos de contacto / com a deles ou com outras diferentes ainda não é? (…) e portanto 
acho que ahm promover esse valor ou dar valor a essa competência / no modo como nas nossas práticas profissionais é muito importante (…) tem toda a relevância” [OF3-
EN] 

9. “pode gerar mais amizade porque pode gerar ahm porque o outro saber que nós o entendemos pode gerar mais afectividade não é? mais mais proximidade não é? (…)e 
isso acho que é muito importante / neste campo” [CF3-EN] 

 

UC identificadas nos Diários de Bordo: 

1. “A sua importância é politicamente validada e é possível de ser promovida em contexto educacional, no âmbito da aprendizagem de línguas.” [OF3-DBOR2] 

 

b) consciência da íntima relação entre língua, cultura e identidade [Portefólios = 0 UC + Entrevistas = 7 UC  7 UC] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “falo em língua ou pelo menos quando eu vejo aqui a língua / não estou a ver a língua só / a língua e tudo aquilo que está associado a ela não é? / a língua os valores a 
cultura / tudo o que é veiculado por essa mesma língua / portanto ahm dessa forma / eu acho que quando vai uma língua vai o resto tudo / de arrasto não é a língua só que 
que transmite conhecimentos não é? (…) é tudo aquilo que vem associado à língua e assim sendo / eu acho que essa ideia mantém-se portanto ahm a língua e todas as 
suas ramificações tudo aquilo que é implicado / todos os conhecimentos que são implicados pela língua / passam” [PI1-EN] 

2. “embora eu pessoalmente acho que ahm o inglês está a perder campo perder terreno e se calhar ainda bem que está (…) ainda bem que está porque é assim ahm as 
culturas as línguas têm que se / as línguas são cultura (…) e portanto há que ter cuidado também e não deixar morrer ahm tudo o que é cultura / porque com a globalização 
muitas línguas têm estado a desaparecer / e portanto cada país deve tentar prevale fazer prevalecer a sua” [CF1-EN] 

3. “eles estão a perder muito porque aprender outras línguas não é só aprender as palavras / é aprender uma cultura / não é? (…) eu costumo dizer que os esquimós têm 
uma data de palavras para dizer branco / porquê? // eu não sei quais são as palavras mas tenho lido que é assim / eles têm muitas palavras para dizer branco / nós só 
temos uma / branco é branco / mas de facto eles têm muitos brancos (…) porque eles vivem rodeados de branco que é a neve (…) então isso é a cultura do povo / isso é a 
realidade deles e por isso eles têm muitas palavras para dizer branco (…) pois / é a carga cultural e a carga / a vivência / é tudo o que os rodeia / que eles têm de exprimir 
através de palavras / não é? (…) porque cada conjunto / cada língua exprime aquilo que fundo as suas necessidades (…) o seu ponto de vista não é? (…) daí os ingleses / 
eles estão a perder / em comunicação intercultural os ingleses estão a PERDER // de acordo com aquele graficozinho eles estão a perder (…)” [CF1-EN] 

4. “que estou a utilizar uma língua / que herdei / é uma grande herança / ahm a língua e cultura não se podem dissociar / para haver uma comunicação intercultural ahm 
madura adulta (…) eu estou a utilizar a minha língua com consciência / conheço-a plenamente / estou a ser transmissora de uma cultura que herdei portanto esse assertivo 
quer dizer que ahm é a maturidade a maturidade do falante do comunicador não é?” [CF2-EN] 
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5. “aqui já introduzo a questão da da ahm / da parte do que vem associado à língua / do cultural / ahm ou seja que a língua está associada a uma cultura que está 
associada a um conjunto de códigos comportamentais ou outros não é? [OF3-EN] 

6. “é o modo de estar é o que está associado à língua também porque aquela língua é assim porque as pessoas são assim” [OF3-EN] 

7. “quando eu andava na universidade / havia lá um departamento de esperanto (…) que era uma língua que se supunha ser a língua ahm de entendimento universal / e 
todos os universitários deviam aprender esta língua para que um dia ahm se pudesse ahm criar essa tal plataforma de entendimento entre todos os povos / ahm acho 
parece-me que caiu / essa possibilidade / ahm (…) era uma língua artificial não tinha como base uma cultura não tinha enfim / ahm e isso caiu” [CF3-EN] 

 

2.5. Cultura Geral [Portefólios = 1 UC + Entrevistas = 25 UC  26 UC] 

a) o espaço geográfico [Portefólios = 1 UC + Entrevistas = 9 UC  10 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “Preciso de um mapa para me orientar.” [CF1-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “primeiro tinha que ir ao mapa ver” [OF2-EN] 

2. “possivelmente tinha que ir à Internet procurar coisas / saber do clima / da capital” [OF2-EN] 

3. “eu vou a um lado e vou ver onde é que fica o hotel ah realmente não me parece muito grande e tal a cidade e tal” [OF2-EN] 

4. “a geografia” [PI1-EN] 

5. “agora levava o GPS” [CF1-EN] 

6. “eu até coloco a localização no meio não vá eu me perder <RISOS> a localização / neste momento de certeza que eu ahm de certeza que a colocaria logo em primeiro 
lugar não é? <RISOS>” [CF2-EN] 

7. “punha a localização em primeiro lugar exacto / com as fronteiras com as fronteiras” [CF2-EN] 

8. “capital sim capital / outras cidades importantes sem sombra de dúvida” [CF2-EN] 

9. “pelo menos para o sítio onde vou ahm / conhecer mais ou menos a região isso acho que sim” [PI2-EN] 

 

b) circunstâncias históricas, sociais e políticas associadas a cada povo / país / cultura [Portefólios = 0 UC + Entrevistas = 16 UC  16 UC] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “e mesmo aquela / ahm / a política que havia / uma pessoa não pode dizer mal de ninguém / portanto há ali / há pessoas do Estado em todo o lado a ouvir / as pessoas 
têm medo / as mulheres não / andam / ahm / não se vê nada / não se vê pés / só se vê mãos e a cara / mais nada / não se vê MAIS nada / na Tunísia // não é sempre 
assim / mas nota-se que há vários estilos / há variedade / há quem ande sem véu / há quem ande / ahm toda de preto / outras não // ali não / nota-se que é um povo ali que 
tem / diferentes / e percebi que há ali uma raiva / que eles têm uma raiva contra o mundo + / ahm / ou pelo menos contra os ocidentais / e percebi por que é que agora 
normalmente quando há um atentado + / há sempre alguém ou / um marroquino / porque realmente / eles acho que eles não gostam de nós… e já os tunisinos não” [OF1-
EN] 

2. “ou terá a ver com / com / em termos se calhar / de ter mais dificuldades / os marroquinos / um país mais pobre” [OF1-EN] 
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3. “mesmo em Marrocos / ah pois vocês são portugueses / ai então pronto / se fossem alemães eu faria X / mas vocês são assim nossos irmãos / então fazemos Y / (…) 
porque eles têm a ideia que temos pouco / (…)pouco dinheiro / e portanto aquelas culturas mais do sul / facilitam muito a esse nível / e acham que nós também somos mais 
pobres + / e portanto / facilitam não é? / têm a ideia de que o capitalista é o alemão / e se fossem alemães / já não” [OF1-EN] 
4. “e depois pronto / é aquela situação / ahm / mais para o norte / eles se calhar têm uma ideia de que os povos do sul são mais / ahm / pobres” [OF1-EN] 
5. “as pessoas não podem dizer tudo o que pensam aqui / não podem / (…) é / nós fomos a uma zona não sei onde / lá de / ahm / do rei / do rei actual (…) e um espanhol 
qualquer disse / olha este / mandou cortar a cabeça a não sei quem e fez isto / ahm / e vieram os guias e disseram / vocês estejam calados / estejam calados / porque aqui 
há polícia há pessoas disfarçadas a ouvir / e vocês vão logo para a prisão / uma pessoa não está habituada a este tipo de coisas / acham muito estranho / realmente as 
pessoas não / não têm <IND> que estão com mais não sei quantas pessoas e que lá estão representantes do governo / é tudo assim / e uma pessoa quando vai não se 
apercebe bem / mas depois ao entrar mais começa-se a aperceber + / ali não se pode dizer mal do rei / e não é / não é como em Inglaterra / é não se pode dizer mesmo 
(…)não podemos dizer / se não podemos ir para a prisão” [OF1-EN] 
6. “a história” [PI1-EN] 

7. “primeiro conhecer o sítio para onde vai / para minimamente se sentir a dominar o contexto / não é?” [PI3-EN] 

8. “e isso [contextualização política] é tão importante / (…)para já nunca se sabe quem é que se tem à frente / e depois realmente pode ter este impacto / isto / isto é um 
exagero / (…) não se pode dizer mal dos reis e depois pode ir para a prisão e não sei o quê / e depois as pessoas que estão contigo e que são marroquinos supostamente / 
também / também estão implicados” [OF1-EN] 

9. “a História talvez / alguma coisita / pelo menos o contexto político ou o contexto+” [OF1-EN] 

10. “eu posso-me cruzar na rua com o Primeiro-Ministro e tenho de saber que ele é o Primeiro-Ministro” [CF2-EN] 

11. “pontos de interesse histórico já se sabe isso é obrigatório / belezas naturais também / regime político? sim sim isso para mim interessa-me também / isso interessa-me 
sempre quando vou de viagem” [CF2-EN] 

12. “é um dado adquirido / a democracia para nós é um dado adquirido (…) mas não é mas não é / <RISOS>” [CF2-EN] 

13. “que nós temos ainda muita gente que tem dificuldade em se sustentar porque nos outros países dão os livros dão tudo / se calhar aqui / parece que é mas não é (…) 
se calhar é mais nesse aspecto a nível social / sim tinha que conhecer o nível social e económico e isso” [PI2-EN] 

14. “há pessoas que trazem uma grande cultura geral / ahm mas que pelo temperamento não vão a lado nenhum portanto nunca põem em prática se calhar” [PI2-EN] 

15. “embora também ache que eles que ainda são um povo subdesenvolvido em termos de higiene e em termos de ahm noutros aspectos não é?” [CF3-EN] 

16. “são povos que vivem mais na dificuldade / são povos que vivem  muito do turismo (…) naquelas zonas (…) talvez pela vida difícil que vivem” [CF3-EN] 

 

 

Representações sobre a componente cognitiva em geral: 

[Portefólio = 0 UC + Entrevistas = 5 UC + Diários de Bordo = 1 UC  6 UC] 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “depois a cognitiva claro também / acho que é muito importante quando uma pessoa precisa de ahm contactar de falar / ou de arranjar formas de comunicar e acho que 
também passa aqui pelo lado cognitivo” [OF1-EN] 

2. “sentir-se segura nesta área ahm (…) na cognitiva? (…) eu acho que é importante uma pessoa sentir-se segura aí (…) porque uma pessoa pode estar muito bem aqui / 
mas de repente ir para ali / pode não se realizar essa comunicação” [CF2-EN]  

3. “a dimensão cognitiva tem muito peso / tem muito peso / acho que tem muito peso neste momento” [CF2-EN] 
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4. “o que é que importa ser esta <aponta para a dimensão cognitiva> muito grande se as outras duas não funcionarem? / eu acho que se esta não funciona (…) não te 
importa teres muito saber se realmente não souberes comunicar não souberes estar” [PI2-EN] 

5. “quer dizer uma pessoa também tem que saber aquilo que vai transmitir não é? (…) também tem que saber alguma coisinha / posso ser muito simpática e saber gerir 
muito bem mas” [PI2-EN] 

 

UC identificadas nos Diários de Bordo: 

6. “Só se é livre através do conhecimento, de outro modo, as amarras da ignorância prendem-nos bem abaixo dos (i)limites do horizonte longínquo. Conhecendo o ‘outro’, 
aprendemos a respeitá-lo, a admirá-lo, a estimá-lo. Aprendemos outros mundos deixando de sentir receio, medo, quem sabe?! Ódio. É o caminho da partilha, da humildade, 
da paz.” [CF2-DBCR1] 
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3. COMPONENTE PRAXEOLÓGICA  

[Portefólios = 67 UC + Entrevistas = 284 UC + Diários de Bordo = 5 UC  356 UC] 
 

3.1.  Aptidões linguísticas e comunicativas [Portefólios = 35 UC + Entrevistas = 73 UC + Diários de Bordo = 1 UC  109 UC] 

a) capacidade de perceção, de compreensão do Outro (descodificação de dados verbais e não-verbais) [Portefólios = 6 UC + Entrevistas = 12 UC  18 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “É a capacidade de conseguir compreender o outro” [OF2-PI] 

2. “compreender” [OF2-PI] 

3. “capacidade que as  pessoas têm de se compreenderem umas às outras, quando não possuem as mesmas experiências culturais” [OF3-PI] 

4.“Entendi-os perfeitamente” [CF3-PI] 

5. “O comunicador intercultural é, também, uma pessoa sensível e atenta às mais pequenas variações linguísticas, à entoação, tom e expressões faciais do seu 
interlocutor.” [CF2-PI] 

6. “Algumas dificuldades experimentadas deram-me uma maior capacidade (…) de compreensão dos outros” [CF2-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “o tentar compreender” [OF1-EN] 

2. “e depois quando eles se aborrecem logo ali / eles MUDAM de língua / (…)– para nós NÃO percebermos / mas percebe-se pelos gestos e quem diz / e aconteceu-me isto 
por causa da maçã / lá o responsável disse / ah ela que vá passear / quer dizer / era o que mais faltava / não há // uma pessoa percebe” [OF1-EN] 

3. “pensar mais / dar mais atenção” [OF1-EN] 

4. “ou então a própria pessoa não não ahm / isto é / não tem o contexto para perceber (…) o que é que ahm / está por detrás de determinada atitude ou da… (…) <IND> no 
Japão isso é muito importante / uma pessoa se não tem se não sabe / pode não perceber não é? porque eles têm / uma forma de tratamento / mas se não sabe / não tem 
consciência disso / pode não ter essa e não saber por que a pessoa reagiu dessa maneira” [OF1-EN] 

5. “por acaso foi uma experiência engraçada em termos linguísticos foi muito engraçada / e / e pronto / e lá está mais uma vez aquilo que fomos / era bocadinhos aqui 
bocadinhos acolá até aquilo fazer algum sentido” [PI1-EN] 

6. “perceber o outro que eu acho que é o mais importante na comunicação intercultural” [PI3-EN] 

7. “eu comecei a perceber uma coisa comecei a ver que percebia mais rapidamente do que o que conseguia falar / o porquê não sei mas quando a minha irmã vinha e eu já 
tinha algum lamiré na escola e ela falava com o marido que era francês e depois com os filhos pequeninos eu apercebia-me que conseguia entender a mensagem” [OF3-
EN] 

8. “reconhecer se ele utiliza aquela palavra ou aquele gesto ou aquela seja lá o que for ahm porque podem ser muito dela / e não um código mais alargado mais partilhado / 
ahm de sermos capazes de perceber o que é que está ali ou o que é que ahm / penso que se calhar seria mais isso seria a marca pessoal / na utilização da língua da 
linguagem ou dos gestos ou de da comunicação em si” [OF3-EN] 

9. “ahm de compreender os outros e de não surgirem aqueles quiprocós que às vezes podem surgir numa comunicação não é? (…)estão mais atentos” [CF3-EN] 

10. “e que sabe / e que sabe como é que eu vou dizer? / compreender o outro” [CF3-EN] 

11. “eu acho que aqui / no saber ouvir já está o saber compreender já está ahm” [CF3-EN] 
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12. “uma boa relação ahm passa / por saber compreender o outro / pela compreensão pela” [CF3-EN] 

 

b) capacidade de escuta [Portefólios = 3 UC + Entrevistas = 3 UC  6 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “tenho paciência para ouvir” [OF2-PI] 

2. “saber ouvir” [CF3-PI] 

3. “Passei a ouvir (…), mais do que a manifestar-me” [CF2-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “acho que isto é muito importante ahm um bom comunicador ahm por vezes ahm também não é só aquele que fala mas é também aquele que sabe ouvir” [CF3-EN] 

2. “o saber ouvir / gosto muito de ouvir o outro de ahm / não é só pela curiosidade mas é porque eles têm ahm quer dizer não é só pela curiosidade da cultura ou disto ou 
daquilo / mas é que no saber ouvir a gente aprende muito / aprende uma riqueza ahm adquire uma riqueza psicológica / em o compreender em o ahm em o entender para o 
entender tem que se compreender (…) e nós aprendemos mais em saber ouvir / do que em falar (…) eu gosto muito pouco de me ouvir a mim própria / gosto mais de ouvir 
os outros” [CF3-EN] 

3. “essa [capacidade de escuta] é uma das que eu dou mais que eu mais valorizo” [CF3-EN] 

 

c) capacidade de comunicar, de se fazer compreender [Portefólios = 15 UC + Entrevistas = 15 UC  30 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “É a capacidade de (…) fazer-se compreender, agindo linguisticamente mas também culturalmente.” [OF2-PI] 

2. “comunicar com outros povos” [OF2-PI] 

3. “tenho paciência (…) para explicar” [OF2-PI] 

4. capacidade de comunicar de forma bem sucedida com pessoas de outras línguas e culturas” [OF3-PI] 

5. “Conseguir comunicar por forma aos intervenientes se entenderem e comunicarem, independentemente das línguas faladas” [OF1-PI] 

6. “conseguir estabelecer uma relação comunicativa com pessoas de outras culturas sem o obstáculo da língua” [PI2-PI] 

7. “ser capaz de comunicar com Outros falantes de diferentes culturas” [PI3-PI] 

8. (Ter CCI é) “ser um óptimo comunicador” [CF3-PI] 

9. “(…) fiz-me entender.” [CF3-PI] 

10. “Se entendem, tudo bem, caso contrário, temos de fazer gestos, pegar nos objectos, ou apontar…” [CF3-PI] 

11. “Capacidade de interagir com o outro de forma bem sucedida, independentemente das fronteiras linguísticas e culturais.” [CF1-PI] 

12. “crescente autonomia no uso das competências linguística, discursiva, estratégica e sociocultural que permitam ao aluno estruturar uma relação consigo mesmo e com 
os outros” [CF1-PI] 

13. “Sempre consegui comunicar com pessoas de outras culturas.” [CF1-PI] 
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14. “Troca conseguida de sentidos” [CF2-PI] 

15. “ultrapassar não só a barreira linguística, mas também a cultural” [CF2-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “é / diversos intervenientes / que podem ser / de culturas diferentes ou de línguas diferentes ou religiões diferentes ou / contextos diferentes / conseguirem encontrar um 
patamar de comunicação mesmo que falem / diversas línguas / ou que tenham valores diferentes” [OF1-EN] 

2. “que eles se percebam independentemente / (…) percebes? / das línguas das culturas dos valores / possam + // é / porque acho que aquele que não consegue isso 
também não sei / não será talvez intercultural / não sei” [OF1-EN] 

3. “mas ajudá-lo a comunicar” [OF1-EN] 

4. “[os ingleses] explicam tudo muito bem” [OF2-EN] 

5. “explicam-nos tudo perguntam” [OF2-EN] 

6. “falar eu diria comunicar / com o outro ahm através de tudo não é? / através dos gestos” [PI1-EN] 

7. “mas aquilo a comunicação limitava-se mesmo aquilo que era o objectivo e que nós pudéssemos ver e tipo / olha é isto e aquilo mas que pudéssemos mostrar os 
objectos” [PI1-EN] 

8. “nestas situações é complicado não é? porque / porque de facto é exasperante não é? uma pessoa tentar falar qualquer coisa e não fala nada não se consegue dizer 
nada” [PI1-EN] 

9. “importante realmente é eu conseguir transmitir uma ideia ao outro e o outro entender aquilo que eu quero+” [PI1-EN] 

10. “nós temos que deixar isso para trás das costas e tentar+ (…) organizarmo-nos mentalmente de forma a transmitir a ideia” [PI1-EN] 

11. “o meu marido / tenta à viva força aprender línguas e não consegue pronto / aquilo ahm tem uma dificuldade imensa em aprender línguas no entanto comunica / 
fluentemente / fluentemente não quer dizer que é sem erros / quer dizer que ele fala / a um ritmo perfeitamente normal inglês com os clientes que por exemplo cá vêm / 
consegue transmitir exactamente tudo aquilo que ele quer e isto cheiinho de erros” [PI1-EN] 

12. “eram excelentes comunicadoras” [PI1-EN] 

13. “mas ahm de qualquer maneira consegui sempre comunicar” [CF1-EN] 

14. “o próprio senhor lá do restaurante falou para eles daqui a dez minutos e depois lá disse *ten minutes* (…) mas ele primeiro disse daqui a dez minutos <estendeu as 
duas mãos com os dedos abertos> mesmo assim (…) com o gesto / e eles ok *tem minutes* não sei quantos e tal / e pronto (…) a comunicação lá se estabeleceu” [OF3-
EN] 

15. “um óptimo comunicador para mim portanto é uma pessoa que se sabe exprimir bem” [CF3-EN] 

 

d) capacidade de estabelecimento de pontes entre línguas [Portefólios = 0 UC + Entrevistas = 4 UC  4 UC] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “eu acho que tem a ver com a facilidade de comunicação / mesmo às vezes / sei lá / há sempre um sinónimo / uma palavra que não / mas depois há sempre outra / há 
sempre um sinónimo em Português que já dá / que já dá para perceber” [OF1-EN] 

2. “porque eu acho que é assim mesmo para chegarmos à cultura nós precisamos de uma base e a base tem de ser através da língua não é? (…) portanto a ideia que eu 
aqui queria transmitir era que as línguas / ahm devem funcionar não como ahm / como ilhas como diz aí ilhas no sentido de qualquer coisa que está isolada e que não tem 
forma nenhuma (…) saberes espartilhados / e isolados e sem nenhuma transmissão de uma para a outra não é?” [PI1-EN] 
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3. “pontos comuns / pontos comuns entre as línguas (…) deduzir até os significados (…) de palavras que eles desconhecem” [CF2-EN] 

4. “chegar a um país de leste e estar a ouvir uma língua que / parece intransponível / não é? porque não tem nada não é familiar à nossa não há ali pontos de contacto / é 
muito estranho” [OF3-EN] 

 

e) capacidade de gestão dos repertórios do sujeito [Portefólios = 6 UC + Entrevistas = 18 UC  24 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “utilizar as línguas e as linguagens necessárias à comunicação” [OF1-PI] 

2. “tive a oportunidade de falar Portunhol” [CF3-PI] 

3. “Conversávamos à noite no quarto, ora em Português, a seu pedido, ora em Inglês, por minha vontade” [CF2-PI] 

4. “recurso ao repertório linguístico adquirido” [OF3-PI] 

5. “Com o recurso a algumas palavras de Inglês e de Português do Brasil, entendemo-nos muito bem.” [CF3-PI] 

6. “Recurso aos conhecimentos de Latim para compreender as línguas românicas.” [CF3-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “utilizar várias linguagens para comunicar / sim” [OF1-EN] 

2. “realmente há tanta coisa em comum / que uma pessoa / ou através desta linguagem ou da língua ou da comuni… / consegue comunicar / mesmo que não / que saiba 
pouco da língua / consegue comunicar +” [OF1-EN] 

3. “se não for através do Espanhol é através do Inglês / se não for através do Inglês é através do Francês // e há-de ser / estas três línguas já esgotam assim / ahm / 
metade / consegue-se contactar com muita gente / portanto” [OF1-EN] 

4. “por exemplo / se eu fosse para a Tunísia / não / aí… (…) já sabia que podia falar em Francês (…) [na América Latina] Espanhol e Português (…) pronto / era // se fosse / 
já sabia aonde e se precisasse de Inglês tinha que rever” [OF1-EN] 

5. “o agir linguisticamente é conhecer a língua e ahm e portanto / (…) agir linguisticamente portanto falando / ahm na língua deles ou noutras línguas de / ahm que levem à 
compreensão” [OF2-EN] 

6. “e aí é que nós ahm de facto nos deparamos com as vantagens de de de conhecer outras línguas não é? / porque aí vale tudo menos arrancar olhos / nós tentamos falar 
e comunicar / (…) através ahm das línguas mais variadas que a gente se lembre não é? / do português do francês do espanhol de uma coisa qualquer que não é língua 
nenhuma / mas aí é que nós vemos que realmente há a possibilidade de comunicar até sem conhecer e dominar completamente uma língua ahm qualquer não é?” [PI1-EN] 

7. “com os holandeses / que vieram aqui morar para Águeda / e que também me possibilitou exactamente recorrer a outras línguas porque eu não sabia ahm a língua deles 
/ flamengo? / mas aí era muito interessante porque o grupo também era muito heterogéneo porque era assim / uma falava só flamengo / portanto eu não podia comunicar 
com ela porque comunicar nessa língua porque eu não dominava (…) e o outro vinha de uma parte vinha de uma parte não / tinha frequentado uma escola europeia / que 
era uma escola assim tipo piloto / em que as disciplinas eram dadas em línguas diferentes portanto ele tinha por exemplo matemática em flamengo tinha ahm / física por 
exemplo em inglês / ahm tinha geografia em francês portanto ele dominava muito as línguas / tinha outra em alemão portanto ele dominava completamente as línguas todas 
/ era uma óptima ajuda porque ele no fundo era tipo um elo de ligação mas não sabia português / então muitas vezes quando eu queria (…) era / mediador / e nessa 
mediação era engraçado porque as línguas que eram utilizadas era aquela que desse mais mais / que fosse mais fácil pelo menos para mim / às vezes queria dizer uma 
coisa e ele em português não entendia mas entendia noutra língua qualquer” [PI1-EN] 

8. “porque não se sabe muito bem esta mas eles sabem esta e é mais próxima e vamos por aí não é? (…) não sabem muito bem francês mas sabem espanhol e a gente 
tenta ahm falar qualquer coisinha” [PI1-EN] 
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9. “imaginemos que nós estamos a comunicar em português eu não vou exigir que o outro fale correctamente português / e se ele dá algumas indicações em português eu 
vou aproveitar / o que ele vai falando vou dando umas dicas e tal / a mesma coisa se for noutra língua qualquer / se for em inglês eu acho que o que é importante na 
comunicação não é falar correctamente uma língua” [PI1-EN] 

10. “eu estive em França e como também dou uns toques este ano fui a França / e como dou uns toques em francês / eu às vezes ahm tinha dificuldade em gerir o francês 
e o inglês e a certo ponto eu falava metade em inglês e metade em francês (…) pois / e eu já estava a ficar aliás acho que foi o país onde eu é o país onde eu sempre que 
lá vou / ahm eu sinto que tenho mais dificuldade em comunicar porque / porque comunico nas duas línguas ao mesmo tempo (…) e depois sai uma salganhada (…) como 
nós temos conhecimento das duas / embora eu domine muito melhor o inglês do que o francês / mas como em França as pessoas falam francês eu automaticamente como 
sabia / como sabia qualquer coisa tentava só que depois já não sabia e começava a falar inglês pelo meio / e aquilo era muito mau” [CF1-EN] 

11. “falámos muito alemão aí (…) estava eu estavam mais colegas nós encontrávamos e falávamos alemão entre nós estávamos lá há uma semana e já estávamos a falar 
alemão como estamos a falar aqui / ao fim de uma semana ou duas eu percebi que pensava em alemão / mas isto é literal é verdade mesmo / eu pensava em alemão (…) 
organizava os meus pensamentos e dava por mim e estava a pensar em alemão / isto sem dúvida nenhuma / e depois encontrávamos na rua ahm encontrávamos um 
turista inglês que queria o nome de um hotel / não nos saía uma palavra em inglês / tudo em alemão / ao fim de duas semanas mais ou menos / mas era uma dificuldade 
para falar inglês uma coisa INCRÍVEL incrível mesmo” [CF2-EN] 

12. “para já cada uma / ela ela fazia um esforço para falar português e eu fazia um esforço para falar inglês” [CF2-EN] 

13. “quando fui a Eslováquia foi o sítio onde onde me senti mais estranha / porque além de ter a dificuldade de encontrar pessoas que falassem inglês / ou francês / e 
mesmo o alemão pronto eu lá desencaixava uma ali outra acolá / muito mal” [OF3-EN] 

14. “a capacidade de cada um de recorrer aquilo que conhece para PASSAR passar a mensagem que pretende” [OF3-EN] 

15. “a comunicação dele era em português (…) e de vez em quando metia uma palavra em inglês / que eu não sei o que era eu ouv ia-o dizer não sei quê *city* / não sei se 
ele estava a perguntar se eles jogavam na cidade já não sei o que era / porque fizeram um chinfrim tão grande lá que eu não consegui ouvir / e quando ele disse *city* que 
era perfeitamente perceptível os outros disseram ahm não percebo ou repete ou não sei quê / era engraçado parecia que os americanos entendiam mais rapidamente 
quando ele estava a falar português do que quando o outro desgraçado dizia alguma coisa em inglês” [OF3-EN] 

16. “a falar uma pessoa vê-se grega para os entender mas quando se lê percebe-se tudo o que está escrito (…) entende-se tudo agora ouvi-los a falarem muito rápido é 
que já é mais complicado” [OF3-EN] 

17. “a gente se for para línguas anglo-saxónicas só se for pelo inglês porque eu não sei alemão não sei nada disso acho que iria ser difícil mas eu acho que pronto as 
pessoas vão sempre relacionando (…) pronto exacto operacionalizar os conhecimentos [PI2-EN] 

18. “dou é dou mais ênfase à parte linguística entendi perfeitamente os argentinos os argentinos entendiam-me perfeitamente quer dizer” [CF3-EN] 

 

f) capacidade de gestão da interação [Portefólios = 2 UC + Entrevistas = 12 UC + Diários de Bordo = 1 UC  15 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “gestão de mensagens/comunicação de forma a se criarem significados que atravessam diferentes culturas, isto é, atravessam diferentes códigos socialmente edificados 
e que funcionam como regras de gestão na interação comportamental” [OF3-PI] 

2. “capacidade de reconhecer diferentes estilos de comunicação” [OF3-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “nós estamos em família / não sei quantos / não sei quantos irmãos / e quando nos encontramos aquilo é uma / algazarra terrível / toda a gente fala ao mesmo tempo 
mas toda a gente se entende / e ele não consegue se integrar ali / não consegue porque / com ele / tem que ser / tem de se falar para ele / não consegue gerir a 
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comunicação com todas as pessoas” [OF1-EN] 

2. “ah então nós utilizamos todas as estratégias até a linguagem corporal (…) não é? / então temos é que lá chegar não é?” [CF1-EN] 

3. “houve situações em que nós tivemos de facto dificuldades em comunicar porque o outro não fala mesmo nem inglês / nem francês / nem português / não é? (…) 
acontece (…) qual é o nosso patamar? (…) aconteceu-me isso em Marrocos e não só / qual é o seu patamar? / os gestos (…) e é excepcional / funciona sempre (…) é a 
melhor linguagem internacional / porque se tiver fome / e fizer assim <faz o gesto de comer> (…) toda a gente sabe o que está à procura (…) fantástico não é? / portanto os 
problemas quando atingem esse patamar / são sempre resolvidos de formas criativas (…) eu acho que a gestual é uma das formas criativas mas penso que nunca 
experimentei mas penso que se fizer um desenho” [PI3-EN] 

4. “mínimo mínimo linguístico tem que haver o mínimo não é? para não é? (…) há sempre e eu acho que nisso o ser humano sobretudo há pessoas que não têm facilidade 
e ficam completamente estáticas e já não saem dali não é? mas quem tem alguma facilidade / e algum espírito criativo / vai sempre por vias marginais sejam elas gestuais 
eu acho que o desenho deve funcionar nunca experimentei mas ainda me hei-de dar ao trabalho de experimentar um dia que me veja numa situação a sério porque acho 
que funciona lindamente também” [PI3-EN] 

5. “se a Mónica não tem um patamar mínimo mínimo de transacção linguística como é que se vai safar? (…) é que nem é o *yes* nem o *no* não há o mínimo (…) temos 
que arranjar formas novas de o conseguir” [PI3-EN] 

6. “procuro / que haja no entendimento das pessoas um certo esclarecimento / isto é / uma coisa que eu aprecio muito / eu tenho / e isso penso que tenho / e isso” [OF1-
EN] 

7. “é saber antecipar no fundo determinadas dificuldades e para isso tem de ter algum ou da cultura ou de alguma coisa para evitar ahm problemas” [OF1-EN] 

8. “há pessoas que têm um estilo muito pessoal de falar e de comunicar / e não tem só a ver ahm no modo como ahm no modo como esse esse o tom que se acrescenta 
àquilo que se diz pode ser uma marca pessoal de um indivíduo e não de uma cultura (…) pronto e eu se calhar estava mais a pensar na questão do indivíduo e não da 
cultura (…) até ao modo como ele se movimenta enquanto comunica / esse conjunto de traços / e quantas vezes nós falamos a mesma língua não temos tantos tantos 
*misunderstandings* não é? (…) porque lemos no outro / coisas que ele não tinha intenção de dizer (…) não é? / e quando eu falo em estilo / pode não necessariamente 
referir-se aquela marca de forma como ele tem de comunicar mas a um momento particular em que se organizam um conjunto de circunstâncias e a comunicação saiu 
daquela maneira” [OF3-EN] 

9. “eu acho que quanto mais nós convivermos com os outros / e com a diferença / melhor nos relacionamos com os outros / na questão de não haver de evitar o conflito (…) 
e a e os mal-entendidos e a incompreensão” [OF3-EN] 

10. “quando estamos em interacção nós temos / quais forem os problemas e os impedimentos nessa comunicação nós temos que fazer ahm com que as coisas se 
resolvam e chegar a um consenso e isso é negociar não é? (…) chegar ao objectivo final que é passar a informação / ou ter ou fazer com que essa informação passe e 
tenha um efeito qualquer não é? / por acaso não me tinha não me tinha passado esta pela cabeça / ahm” [OF3-EN] 

11. “fiz há dois anos um [curso do programa Socrates] em / Estrasburgo / e tinha romenos polacos mexicanos espanhóis e também pronto havia o problema de comunicar 
porque tínhamos sobretudo os mexicanos e romenos polacos temos todos ahm costumes diferentes não é? em termos de educação e tudo nossa perfeitamente os 
romenos e polacos são muito direitinhos os mexicanos acataditos o francês deles era horrível / mas portanto já com outra idade partilhamos as coisas já com outra 
maturidade” [PI2-EN] 

12. “na Noruega / eles têm dificuldade em / manter o contacto visual / na comunicação” [OF1-EN] 

 

UC identificadas nos Diários de Bordo: 

1. “permanece atento a todas as circunstâncias, porque de modo algum deseja ferir as suas [do hóspede] susceptibilidades, ou causar desagrado” [CF2-DBCR1] 

 

g) capacidade de se expressar numa língua comum [Portefólios = 3 UC + Entrevistas = 9 UC  12 UC] 
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UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “Pouco domínio de Línguas Estrangeiras, mas mais do Inglês” (Defeito do sujeito enquanto comunicador intercultural) [CF3-PI] 

2. “Normalmente comunico em Inglês e a comunicação processa-se com naturalidade.” [CF1-PI] 

3. “língua materna comum às duas” [CF2-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “e veio um casal de espanhóis que não sabiam falar Inglês / e a senhora deu-lhes a ementa e eles não percebiam nada e levantaram-se para irem embora + / não se 
sentiam bem (…)e a senhora foi logo atrás deles / não não / deixem-se estar / o que é que falam? / Francês? / Espanhol? não sei quê / e depois lá tentou comunicar / com 
eles em Espanhol / pronto” [OF1-EN] 

2. “quer dizer o Inglês depende do sítio / (…) se for lá para o norte / eu acho que aquilo eles até nascem a saber Inglês eles falam todos eu acho que eles devem falar / até 
em casa / não sei (…) eles falam / eu acho que aquilo não é a língua materna / ou eles devem aprender desde cedo (…) não sei se entre eles / aquilo é uma segunda 
língua (…) portanto / eles ali é assim / é a língua do poder” [OF1-EN] 

3. “o inglês / é assim eu tenho a felicidade de falar a língua franca não é?” [CF1-EN] 

4. “socorro-me do inglês” [CF1-EN] 

5. “no metro ou não sei aonde eu a certo ponto estava a falar com uma senhora que ia ao meu lado no metro e ela falava inglês para mim como se soubesse inglês desde 
pequenina ahm como se fosse inglesa / porque nestes países eu acho que há uma maior preocupação do que em Portugal / embora agora já comece a haver mais já se 
começa a aprender desde a primeira classe não é? (…) ahm / nestes países onde se fala línguas que pronto não são tão faladas no mundo / as pessoas têm uma grande 
preocupação e mesmo os governos há uma preocupação em aprender o inglês” [CF1-EN] 

6. “uma vez que chagámos a França / o homem perguntou ahm perguntou a mim e a uma amiga minha / se éramos francesas e dissemos que não / mas então como é que 
falam tão bem francês? falam melhor francês do que nós / perfeitinho está a ver o que era o nosso francês” [PI3-EN] 

7. “as pessoas falam muito bem inglês na Alemanha / toda a gente falava inglês já nesta altura (…) depois eu percebia nós entrávamos íamos nos autocarros para aqui e 
para acolá e de comboio / viajámos muito / era um dia e meio de folga por semana / ahm e havia ahm estrangeiros que perguntavam pediam informações tal como me 
perguntavam a mim e as pessoas respondiam em inglês / era nessa altura foi isso que me espantou (…) lá toda a gente falava inglês” [CF2-EN] 

8. “era estudante argelino / e entretanto ele meteu conversa comigo estávamos na recepção / em inglês / em inglês” [CF2-EN] 

9. “é não domino [o Inglês] de facto é (…) porque deveras o inglês é uma língua fundamental hoje na Europa (…) ahm considero muito mais fundamental o inglês ahm do 
que do que o alemão ou do que o francês ahm embora dê muito relevo ao francês eu gosto muito de francês (…) mas penso que o inglês é uma língua que todos os povos 
hoje estão a dominar porque é uma língua mais fácil ahm porque é uma língua portanto que é universal não é? e que talvez facilitasse bastante a aproximação de 
conhecimentos a comunicação (…) e realmente esta é uma falha grande que eu tenho” [CF3-EN] 

 

3.2. Aptidões pessoais [Portefólios = 18 UC + Entrevistas = 167 UC + Diários de Bordo = 2 UC  187 UC] 

a) consciência cultural crítica / descentração [Portefólios = 3 UC + Entrevistas = 25 UC  28 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “relativizar o olhar que temos de nós próprios” [OF2-PI] 

2. “predisposição para eventuais mudanças de atitude em relação a si próprio e em relação ao outro” [OF3-PI] 
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3. “desenvolvimento de uma postura questionante, analítica e crítica face à mim própria e à realidade que me rodeia.” [CF1-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “e relativizar-me a mim própria+ / que não sou a melhor" [OF2-EN] 

2. “eu não posso estar com o outro ahm de uma forma aberta se estiver sempre a pensar que eu sou superior a ele+ / não posso fazer isso+” [PI1-EN] 

3. “não sentir que a minha cultura é superior nem / nem mais importante porque eu estou aqui porque eu sei perfeitamente que se de hoje a amanhã tiver que ir para outro 
país / eu vou sentir na pele aquilo que muitas pessoas estão a sentir quando chegam cá e portanto ahm / tenho que ter a humildade de reconhecer que não sou ninguém 
neste campo não sou ninguém há TANTAS culturas por aí fora que eu não conheço / e eu perante elas não sou nada” [PI1-EN] 

4. “é ser capaz e também AGIR (…) e colocá-la em prática isso [abertura e respeito pelo Outro] é o agir não é?” [CF1-EN] 

5. “eu percebo-te mas tu também me percebes // eu achava isto uma coisa perfeitamente mágica / perfeitamente mágica” [PI3-EN]  

6. “não / não facilitam / ali ahm e mesmo se tu perguntares qualquer coisa / ah então não poderá ser assim? / eles acham que aquilo / é pô-los em causa / pô-los em 
questão e / sobe logo o tom de imediato” [OF1-EN] 

7. “também contribuiu para / para esta postura questionante analítica e crítica face à minha própria existência / face a tudo o que me rodeia / também contribuiu muito muito 
para isto” [CF1-EN] 

8. “acho que ahm no fundo tudo isto leva a que eu ahm encare ahm encare-me a mim própria e aos outros de uma forma mais o tal *openminded*” [CF1-EN] 

9. “porque me questiono / e já Pessoa dizia que pensar / nem sempre é bom <RISOS> não é? (…) ora bem a minha insegurança não é insegurança porque não penso não 
é insegurança que estou insegura não é insegurança não é por eu não achar que seja capaz de / não é por aí / as minhas inseguranças geram-se sempre porque eu penso 
tenho a mania escalpelizar as coisas / e para mim se calhar é um defeito ou eu vejo como um defeito (…) porque acho que é uma exigência / que às vezes não sei se é boa 
/ se calhar ser um bocadinho mais *kamikaze* ah não penso nada quero lá saber / eu não eu penso / e gosto sobretudo de perceber a génese das coisas (…) e acho que 
quanto mais se percebe e quanto mais uma pessoa tem noção dessa génese é natural que sinta alguma insegurança / porque se tem noção quem não tem noção / acho 
que não é pá é a Ceifeira de Fernando Pessoa ela canta / porque é um bocado inconsciente (…) porque se ela pensasse na vida horrível que tem não cantava exactamente 
(…) esta insegurança acho que tem muito que ver com a mania que tenho de pensar nas coisas (…) exacto / mas por que é que isto é assim e por que é que não é 
assado? mas por que é que havemos de ir por aqui e não podemos+ está a perceber? (…) eu sou assim um bocadinho” [PI3-EN] 

10. “as minhas inseguranças têm que ver sempre que me situo nestas faixas em que me questiono e digo será? / é insegurança deste tipo percebe? (…) será que é a 
solução certa? / mas eu pensei nisso quer dizer aqui será que não pensei de mais? / está a ver?” [PI3-EN] 

11. “eu ia dizer ai a libra a libra <IND> coisas bem coisas superficiais não é? / coisas muito pequeninas (…) ou sobre o tempo ou sobre (…) somos mesmo muito pobres uns 
pobretanas / e depois ainda repeti é muito cara a vida em Londres / ele estava <IND> e eu comecei a falar comigo própria / ele ficou muito ofendido (…) uma crítica 
<RISOS> (…) não foi aceite / mas isso não é mau // foi mau do lado de lá (…) eu acho que é mau do lado do outro interlocutor por não aceitar+ / não não foi senti-me senti-
me mal” [CF2-EN] 

12. “defeitos? (…) se por ventura se ouvisse ou se me apercebesse de uma atitudes ahm menos / de uma atitude crítica relativamente aos portugueses / vamos imaginar 
que ia a um café e eu ouço / eu era capaz de reagir mal (…) era capaz / era capaz de reagir um bocado mal / lá está / é o emocional o emocional vem logo à tona vem acho 
que vem” [CF2-EN] 

13. “a consciência cultural crítica” [CF2-EN] 

14. “temos de aceitar até críticas também não é?” [CF2-EN] 

15. “como é que se negoceia a sua identidade? (…) quando se aceita críticas por exemplo (…) a pontos de vista diferentes não é?” [CF2-EN] 

16. “eu sou portadora da minha identidade mas devo saber negociá-la (…) mas é esquisito realmente nós temos a nossa identidade mas / os outros também são livres de 
fazer uma crítica ou de pôr uma questão ou de brincar sobre ela (…) até de brincar sobre ela não é? / e temos que ter essa abertura não é?” [CF2-EN] 
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17. “e por que é que a minha está certa e a dele está errada?” [OF3-EN] 

18. “sei que ele fez um comentário de estar a gastar gasolina / mas ele fez o comentário não foi com um intuito negativo foi sei lá mas só como eu estava com a telha eu é 
que reagi mal / reagi mal e já não sei o que é que eu disse e ele mulherzinha estressada bem quando ele diz aquilo pronto acabou-me logo o mau-humor <RISOS> 
realmente / realmente era o que eu estava a ser naquele momento não era? uma mulherzinha estressada não é? quer dizer estava de férias num país fantástico com um  
tempo fantástico e estava ali com aquela telha descomunal <RISOS>” [OF3-EN] 

19. “não acho que seja uma pessoa preconceituosa  ahm / globalmente falando não sei / se calhar os outros poderão ver coisas em mim que eu não estou a ver que sejam 
preconceito / e às vezes eu estou a falar e digo estou a ser preconceituosa porque tenho um pré-conceito sobre qualquer coisa / e que está errado” [OF3-EN] 

20. “sou teimosa ahm / porque às vezes teimo em insistir que as minhas concepções se calhar é que estão é que são as certas e não as do outro ou seja eu estar à espera 
que o outro aja ou pense da maneira que eu acho que é a certa” [OF3-EN] 

21. “provincianismo acho que não / nacionalismo também não eu sou muito do mundo / eu gosto muito do meu país acho que o meu país tem muitas coisas boas mas 
também tem muitas coisas das quais com as quais eu não concordo ahm e sou mais de de / de sair de conhecer de ir lá para fora” [OF3-EN] 

22. “também já lá há pessoas com a mente muito aberta e que podem explicar-nos / ainda há tempos fiz uma viagem ao Egipto e o guia turístico explicava-nos aquilo tudo 
que se lá passa / achando que nós europeus é que vemos mal as tradições deles (…) agora concretamente tinha que estar a pensar mas quando ele nos estava a contar 
que aquilo lá os homens podem ter duas ou três mulheres / que aqui o adultério feminino é visto assim ou visto assado porque ele lá explicava e até tinha lógica / se calhar 
não é? (…) na cultura deles se calhar aquilo é óbvio / para nós tem lógica mas se calhar não é bem assim portanto temos que nos perceber uns aos outros e perceber que 
em cada contexto as coisas acontecem e não é por acaso” [PI2-EN] 

23. “ou aquele que é antipático ou aquela cultura que não está correcta / se calhar não é bem assim (…) temos que ver algures determinadas coisas que estão para trás” 
[PI2-EN] 

24. “ainda estivessem presas à História que eles aprendiam e como nós aprendíamos a História de Portugal” [CF3-EN] 

25. “penso que a minha ahm sinto cada vez mais essa capacidade de compreender o outro / e de quando sou provocada ou quando sou ahm ultrapassada digamos assim 
ahm / eu tenho sempre a capacidade de dar a volta por cima da tolerância (…) primeiramente ahm reagia / reagi porque me sentia ou por orgulho porque achava que era 
uma provocação ou porque achava que estava a ser humilhada / ou porque achava ahm que havia ali qualquer coisa que não estava bem / mas hoje não / hoje a minha 
riqueza ahm pessoal ahm de experiência dá-me a capacidade de passar por cima disso tudo / e de me como é que eu hei-de dizer? (…) e de me superar” [CF3-EN] 

 

b) empatia [Portefólios = 5 UC + Entrevistas = 18 UC  23 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “empatia no conhecimento do outro e na interacção com a sua cultura” [OF3-PI] 

2. “Houve, desde o início, uma grande empatia” [CF3-PI] 

3. “É capaz de se colocar na pele do outro.” [CF2-PI] 

4. “Jacqueline estabelecia comigo um contacto empático através da proximidade religiosa.” [CF2-PI] 

5. “Algumas dificuldades experimentadas deram-me uma maior capacidade de empatia” [CF2-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “eu depois de vir aqui + / diz ele / realmente percebo / por que é que ele é assim / mais fechado” [OF1-EN] 

2. “não vêem o reverso da medalha+ / e se lhe fizessem a mesma coisa elas próprias se calhar não gostariam” [OF1-EN] 
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3. “porque se eu estivesse lá fora também gostava que me ajudassem / se não percebesse alguma coisa também gostava que chegassem ao pé de mim…” [OF2-EN] 

4. “quando vêm de um país diferente de uma cultura diferente de um entendimento do mundo diferente e às tantas está aqui de pé atrás” [OF2-EN] 

5. “eu tentei logo compreender o comportamento do outro (…) porque eu depois pensei assim ah / ele veio lá daqueles países é árabe depois é uma cultura é uma maneira 
de entender o mundo de forma diferente e vem aqui quer dizer que se não se consumia não se tinha o direito de ir à casa- de-banho e nós resolvemos comprar todos uma 
garrafinha de água” [OF2-EN] 

6. “eu veria do meu ponto de vista do ponto de vista do falante que está no seu país que é no fundo abalroado por outro que vem de fora mas o que vem de fora é que tem 
que que que se obrigar a aprender o que nós temos para lhe dar” [PI1-EN] 

7. “e isto para mim incomoda-me / porque se eu até / eu ponho-me coloco-me no papel daqueles que têm menos fluência do que eu não é? (…) e não está certo” [CF1-EN] 

8. “o conseguirmo-nos colocar na pele do outro ou seja se nos conseguimos colocar na pele do outro quer dizer que o respeitamos (…) que o temos como igual” [CF2-EN] 

9. “empatia” [OF3-EN] 

10. “mas eles eles têm alguns padrões de comportamento ahm por exemplo o hábito de leitura no metro / estar alguém a fazer chinfrinada que é o que nós fazemos / latinos 
/ no metro para eles é um tormenta (…) estarmos a bloquear as passadeiras para eles é uma tormenta porque eles andam ali quem está com pressa tem espaço livre para 
andar (…) quem vai com calma encosta-se para o lado e vai ali a dormir de manhã ou vai a pensar na vida e tal / eles têm razão (…) mas eu vejo eu acho que eles têm 
razão” [OF3-EN] 

11. “a empatia” [OF3-EN] 

12. “às vezes quase que tinha a sensação que nós o estávamos a assustar / e eu em particular porque eu sou uma pessoa muito / muito energética e muito / e falo muito 
rápido e é sempre a andar e vamos embora e já devia ter sido para ontem e ele não era muito assim (…) e eu às vezes pensava bem este homem deve pensar que eu sou 
louca ou / porque eu achava que / que era excessivo para ele para aquela candura para aquela ahm” [OF3-EN] 

13. “o assustei que com aquela confusão e com aquela e com aquele dinamismo todo fosse excessivo para ele / uma das coisas que o deve ter que lhe deve ter causado 
impressão foi quando lhe pregaram com um prato de massa e frango / não é? porque é uma violação das regras da *pasta* (…) ele quando viu aquilo ele ficou assim um 
bocado viu-se na cara dele / ele não disse nada mas eu senti que aquilo que era uma heresia / não é? ou um nojo não sei não sei muito bem / nunca lhe perguntei” [OF3-
EN] 

14. “tenho empatia” [OF3-EN] 

15. “se calhar a pessoa não consegue é como nós nós aqui também se calhar não gostamos de algumas coisas que se passam noutras porque nunca tivemos esse 
problema” [PI2-EN] 

16. “há sempre tradições que às vezes / ainda estão muito enraizadas estamos no século vinte e um mas ainda há muita coisa por aí que / que nós não percebemos por 
que é que ainda é assim naquele país mas se calhar se lá vivêssemos percebíamos por que era” [PI2-EN] 

17. “temos que se calhar ver realmente a perspectiva das pessoas ele vêem de uma forma diferente” [PI2-EN] 

18. “eu acho que a empatia e extremamente importante (…) uma pessoa quando gera empatia com outra ahm a empatia para mim é / como é que eu vou dizer? o termo 
correcto é o / é como é que eu vou dizer? / agora falta-me o termo correcto / que está no livro do Principezinho (…) empatia é para mim é o mesmo / está no Principezinho 
portanto” [CF3-EN] 

 

c) adaptabilidade e flexibilidade comportamental [Portefólios = 3 UC + Entrevistas = 18 UC  21 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “Penso que a lição moral destas viagens é que Roma e Pavia não se constroem num dia. São necessárias várias interacções culturais até conseguirmos reagir 
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naturalmente aos comportamentos alheios.” [OF3-PI] 

2. “Lição moral: Em Roma faz como os Romanos!” [OF3-PI] 

3. “esforço de adaptação.” [CF2-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “há culturas que / às vezes é preciso alguma adaptação / por exemplo se eu vou para um país árabe / não ando de saia curta” [OF1-EN] 

2. “eu acho que há culturas que são (…) / são mais flexíveis” [OF1-EN] 

3. “ah nós só queremos ir à casa de banho / não podem ir à casa de banho não podem ir à casa de banho e não sei quê se não consumirem no restaurante / então é tudo a 
comprar uma garrafinha de água / para poder ir à casa de banho (…) e depois fomos todos à casa de banho / e resolvemos assim a situação” [OF2-EN] 

4. “porque era diferente talvez não é? (…) e não se vive daquela maneira não vive-se de maneira diferente” [CF2-EN] 

5. “desde que eu fui desde as minhas experiências por Inglaterra ahm há uma coisa que eu faço sempre aqui que é quando subo numa numas escadas rolantes eu nunca 
bloqueio a passagem a ninguém / e é uma coisa que me irrita / as pessoas vão num passeio cá em Portugal / vão em grupo / pois vão assim <afasta as mãos para o lado> 
os outros querem passar e têm que ir para a estrada para poderem voltar a ir para o passeio (…) é uma coisa que me irrita solenemente” [OF3-EN] 

6. “eu acho que quanto mais nós formos confrontados com a questão da diferença e com a questão da diversidade / melhor ahm mais ahm como é que eu hei-de dizer? / 
mais capacidade nós temos de reagir / adequadamente adequadamente bem a palavra é assim um bocadinho / mas mais ajustadamente ao contexto ou seja / ahm se eu / 
se fosse hoje se isto me voltar a acontecer / eu vou pedir para me abrigarem” [OF3-EN] 

7. “ahm em Roma faz como os romanos não quer dizer que eu vá para lá conduzir mas eu tenho que ir se eu conduzir eu tenho que conduzir daquela maneira porque se eu 
for conduzir da maneira ocidental e que eu conheço eu arrisco-me a ter acidentes a toda a hora (…) neste caso / é essa a leitura que eu faço ahm / porque e eu aqui / que 
atravesso a rua / na passadeira confiante que o carro vai parar eu ali não o posso fazer / eu tenho que estar atenta <RISOS> e vou por lá na passadeira” [OF3-EN] 

8. “ahm não quer dizer que devemos fazer como eles são mas se calhar / para que não tenhamos ahm / isto também são casos são situações muito concretas para não 
termos dissabores (…) se calhar temos que nos precaver e portanto tentar / tentar diluir o nosso comportamento um bocadinho no deles (…) ahm obviamente que há 
situações em que em que irá haver confronto / e não quer dizer que eu vou deixar de ser eu (…) não / mas vou tentar proteger a minha pessoa vou tentar / não ter danos / 
nessa interacção” [OF3-EN] 

9. “adaptabilidade / acho que com a idade ahm estou a ter cada vez mais dificuldade em me adaptar / ao outro mas ao outro não intercultural ao outro no mesmo grupo (…) 
ao outro em geral (…) a flexibilidade na mesma circunstância e negociação / ahm intercultural acho que tenho ahm negociação entre pares iguais acho mais complicado” 
[OF3-EN] 

10. “flexibilidade” [OF3-EN] 

11. “adaptar / é isso mesmo que eu estou a dizer eu acho que tenho uma grande capacidade de adaptação porque nunca tive problemas de adaptação” [PI2-EN] 

12. “será alguma capacidade / muita se calhar capacidade de adaptação” [PI2-EN] 

13. “sim não sei explicar por que é que me adapto / não sei (…) às vezes vou para determinados sítios e até nem aprecio muito as pessoas mas como quero lá estar por 
isto por isto ou por aquilo / deixo-me estar (…) e depois com o tempo até as coisas vão-se compondo / mas pronto / não me lembro de alguma vez ter desistido porque não 
gosto das pessoas porque não gosto disto não gosto do professor porque não sei quê” [PI2-EN] 

14. “há certas coisas ó pá não gosto nada dele mas vou ter de trabalhar com ele portanto é melhor se calhar / ir captando alguma coisa boa dele / ou dela / e se calhar ir 
mostrando também um bocadinho mais da minha e / sei lá / e às vezes dou-me muito bem com pessoas para trabalhar e a nível pessoal já não me dou / e vice-versa (…) 
portanto / pronto é a tal coisa / se não for assim a vida é uma chatice eu acho (…) e nem aproveitamos as coisas não é?” [PI2-EN] 

15. “saber ahm desenrascar-se? digamos” [PI2-EN] 

16. “acho que os imigrantes têm uma capacidade de se adaptar com facilidade” [CF3-EN] 
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17. “continuo a achar que uma pessoa que sabe falar línguas fluentemente tem uma maior capacidade de se adaptar” [CF3-EN] 

18. “não é? por exemplo eu quando fui a Marrocos evitei usar por exemplo roupas extremamente apertadas (…) ou extremamente ahm sei lá (…) ousadas transparentes ou 
essas coisas todas porque sabia que a cultura daquele povo ainda é uma cultura que estava (…) que está agora a começar a abrir e portanto que ainda tem mentalidades 
muito fechadas (…) e portanto não devemos ahm chegar lá e querer impor ou querer mostrar que a nossa cultura ahm pronto acho que isto também é uma questão de 
respeito com eles e uma questão de respeito connosco próprios não é?” [CF3-EN] 

 

d) tolerância relativamente à ambiguidade (controlo da ansiedade) [Portefólios = 0 UC + Entrevistas = 24 UC + Diários de Bordo = 1  25 UC] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “uma pessoa que está num determinado espaço não sabe como é que (risos) / como é que isto será / isto é / uma pessoa vive num determinado espaço / não muda não 
sabe como é que vai reagir em outros espaços + / e poderia sei lá / sentir-me atrapalhada ou fora do contexto ou achar que não me conseguia desenrascar ou que não 
conseguia comunicar e não foi / e não é essa a sensação / que eu tenho” [OF1-EN] 

2. “eu sou um bocadinho e acho que à medida que vou crescendo vou ficando mais descarada nesse aspecto (…) defendo-me em idade / vou ficando mais / e depois a 
insegurança é relativa porque ahm olha para a gente se desenrascar vai atirando” [OF2-EN] 

3. “que corre riscos (…) eu já sou uma aventureira sou uma aventureira (…) logo se vê como é depois” [OF2-EN] 

4. “surpresa / vai haver sempre muitas surpresas” [OF2-EN] 

5. “nunca tinha pensado nessa da ambiguidade por exemplo que acho que é super-importante (…) mas que de facto é uma realidade que / eu nunca tinha pensado / quer 
dizer nunca parei para pensar nisso mas de facto é / acho super-interessante” [PI3-EN] 

6. “eu também eu acho que nisso tenho um defeitozito / por acaso eu acho que tenho / eu confio pouco nos outros / e acho que é um grande defeito (…) eu tenho alguma 
dificuldade ahm em às vezes confiar nos outros / porque (…) porque tenho sempre medo que corra mal (…) ahm eu acho que isso é um defeito meu mas se calhar é 
porque também a vida me foi ahm pregando algumas partidas / e ensinando a ser assim não é? (…) também será uma defesa (…) mas acaba por também eu entendo que 
isto pode também ser um defeito / eu entendo que possa ser (…) pois / estar sempre com receio / porque assim nós também damos pouco espaço ao outro” [CF1-EN] 

7. “embora eu costume dizer que é preciso arriscar / nós temos que arriscar e eu digo sempre que quem não sai de casa e não quer fazer nada aí pode ser apenas criticado 
por aquilo que não faz” [CF1-EN] 

8. “não tem outra hipótese agora claro que / para isso tem que haver algum à-vontade alguma facilidade não haver inibição (…) pronto mas se as pessoas são inibidas / eu 
penso que morre ali mesmo não há mais qualquer tentativa não é?” [PI3-EN] 

9. “passei realmente a ter mais a percepção de que só é possível ahm as pessoas ahm perderem o medo / ultrapassarem as barreiras” [CF2-EN] 

10. “ele disse-me uma frase muito interessante que o meu pai / mais tarde me disse / ele disse tu não tenhas medo da vida / o meu pai disse-me a mesma frase passado 
dois ou três anos / impressionante / como é que é possível? / por que é que as pessoas acham que eu tenho medo da vida? <RISOS / por algum motivo há alguma coisa 
em mim que diz que eu tenho medo da vida” [CF2-EN] 

11. “o meu pai não o meu pai sempre foi não vai vai vai faz-te muito faz-te muito bem que vás o meu pai (…) o meu pai era sempre vão / façam / aventurem-se / havia aqui 
duas posições diferentes / e eu no fundo acho que sou um bocado como o meu pai / mas o meu pai era mais corajoso do que eu / ERA mais corajoso do que eu / a minha 
maneira de ser é mais como o meu pai / muito” [CF2-EN] 

12. “aquelas duas situações caricatas / negativas / têm muita a ver com isso (…) as outras pessoas não foram tolerantes relativamente a uma situação que / para elas pode 
ser ambígua não é?” [CF2-EN] 

13. “eu eu às vezes pensava assim será que se eu tivesse agora / vinte anos / se eu tivesse agora a acabar o meu curso / a universidade / eu se calhar ia para o 
estrangeiro // agora já não me sinto capaz / e na altura não sei eu era tão tão ingénua tão / inexperiente / e o medo eu / era assim um bocadinho de pés assentes na terra 
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muito / voo muito alto em termos mentais mas depois não consigo+ (…) não consigo dar o passo / e se calhar isso condicionou até de certa maneira as minhas opções 
relativamente ao facto de eu me ter tornado professora e não ter ido para jornalismo” [OF3-EN] 

14. “quando vejo notícias eu olho para os repórteres e digo lá estão eles no meio da confusão e vão para Angola e vão para Moçambique e vão para a Chechénia e não 
mais não sei para onde e andam sempre / devem ser pessoas com uns horizontes fabulosos / fabulosos / e eu acho que me sinto limitada sinto-me limitada por essa falta 
de iniciativa que tenho de ser arrojada / de arriscar / porque em termos mentais é como lhe digo desde pequena que eu voo muito (…) sonho muito sempre sonhei muito e 
entretanto adiei muito / mas depois não consigo / concretizar eu acho que o ser professora de línguas acabou por ser / a maneira mais imediata e mais prática e menos 
turbulenta / que eu arranjei para estar ligada a uma coisa de que gosto / às línguas” [OF3-EN] 

15. “houve um dia alguém que me disse tu não deves / não deves esperar dos outros / aquilo que tu achas que é o correcto (…) e / até tem muito a ver com estas questões 
não é? (…) nós não podemos estar à espera que o outro se comporte como nós queremos que ele achamos que é o correcto que ele se comportasse / porque para ele / 
ele pode ter outra concepção (…) que não é a minha” [OF3-EN] 

16. “sou determinada ahm mais em pensamento do que em acção (…) a concretização eu não ahm é mais em projecção do que em concretização” [OF3-EN] 

17. “há pessoas que têm muito medo e não viajam porque+ (…) têm muito medo pronto de se atrapalhar (…) eu como não tenho medo nenhum / até acho que às vezes 
sou inconsciente porque realmente não tenho nenhum e acho que uma pessoa se desenrasca e pronto (…) experiências novas pelo menos para mim não me assustam 
muito (…) em termos de comunicadora pronto os alunos normalmente quando eu falo estas coisas ficam assim ai professora quem diria olhando para si eu devo ter um ar 
assim um bocado acanhado ou qualquer coisa nunca imaginam que eu seja assim tão / despachada como eles dizem mas olha sou pronto” [PI2-EN] 

18. “foi aí que eu acho que despertei para o mundo / porque a partir desse ano nunca mais parei de viajar sozinha essa foi a primeira viagem que fiz sozinha e que ainda 
hoje pergunto à minha mãe como é que tu me deixaste ir sozinha / e a  minha mãe é que eu via que era um gosto tão grande que tinhas tão grande tão grande que eu fiquei 
aqui a tremer mas deixei-te ir e então lá em cada cabine telefónica de lá tinha os números aqui agora / e eu telefonava ó mãe eu estou aqui e tal tal e ela telefonava-me e 
pronto e eu ainda hoje penso é o meu desejo também / atirar os meus filhos / estou ansiosa que eles vão (…) e ao contrário dos pais que não querem que eles vão e então 
eu pergunto-me será que eu estou a pensar mal?” [PI2-EN] 

19. “eu viajo sozinha e deixo o pessoal todo que é coisa que ninguém percebe / como é que eu tenho coragem de ir e deixar o marido e filhos / mas tenho / é óptimo” [PI2-
EN] 

20. “se calhar também não tenho medo de arriscar / mas arrisco não tenho medo de arriscar numas coisas noutras não (…) não tenho problema nenhum e se um grupo que 
eu não conheço estrangeiro queres vir e tal? isto e aquilo como o que eu quero é ir / não me importa nada o grupo que é e alinho” [PI2-EN] 

21. “portanto às vezes penso ai se agora fosse mudar / custava-me? penso não não me custava nada por que é que não haveria de gostar? eu até gosto de mudar eu não 
ahm chateio-me sempre de estar no mesmo sítio (…) portanto os desafios deste género não me afligem / olha se correr mal paciência é o que eu penso” [PI2-EN] 

22. “as minhas colegas dizem que não percebem como é que eu sou tão despachada como é que não tenho medo disto e medo daquilo / mas é assim quer dizer / há 
coisas que nós não aproveitamos logo / não é?” [PI2-EN] 

23. “sinceramente não sei se me ia preocupar muito com isso fazia as malas e ia (…) mas se calhar se for uma visita assim de quinze dias / vou pronto faço mala e depois 
logo se vê lá pronto (…) e depois vou descobrindo” [PI2-EN] 

24. “nós nós ahm devemos ahm acima de tudo confiar no outro (…) ahm e isso é extremamente importante / eu por norma tenho isto eu confio sempre em todas as 
pessoas só quando elas não me dão razões para não confiar (…) à partida vou sempre com boa intenção” [CF3-EN] 

 

UC identificadas nos Diários de Bordo: 

1. “a abertura sem medo ao desconhecido” [CF2-DBCR2] 

 

e) pluralismo cultural / cosmopolitismo [Portefólios =0 UC + Entrevistas = 6 UC  6 UC] 
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UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “não chamar a atenção digamos / pronto / não chamar a atenção + / integrar-se naquela cultura +” [OF1-EN] 

2. “sou uma cidadã do mundo praticamente em todo o lado” [OF1-EN] 

3. “não / não me sinto estrangeira / mas quer dizer / não me sinto estrangeira / eu acho que podia estar em qualquer sítio agora” [OF1-EN] 

4. “há países onde me sinto melhor do que noutros + (…) pronto // é e onde há mais culturas e / e / sei lá / e mais pessoas diferentes + / (…) mais integrada / nestes 
contextos” [OF1-EN] 

5. “outrar” [PI3-EN] 

6. “o pluralismo cultural eu acho que é extremamente importante e enriquecedor (…) penso que nunca devemos abdicar desse pluralismo cultural / e penso que ahm isto é 
uma mais-valia para o nosso enriquecimento pessoal” [CF3-EN] 

 

f) autonomia, espírito de iniciativa [Portefólios = 1 UC + Entrevistas = 1 UC  2 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “Sou mais autónoma, activa” [CF1-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “eu gosto muito de depender sempre gostei muito de depender de mim própria / e não depender dos outros ahm talvez essa seja uma das características de luta (…) que 
há em mim / depender de mim própria / para tudo” [CF3-EN] 

 

g) boa disposição / espírito positivo [Portefólios = 2 UC + Entrevistas = 13 UC  15 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “bom humor” [CF3-PI] 

2. “diálogo inteligente e bem-humorado” [CF3-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “não sou uma pessoa que ande zangada com a vida com os outros” [OF2-EN] 

2. “dentro das aptidões pessoais no bom humor / eu se calhar não escolheria bom humor realmente / eu acho que há uma característica que tem a ver com a pessoa / mas 
eu não chamaria a isso bom humor / também não sei muito bem o que é que lhe chamaria mas ahm (…) eu acho que bom humor é capaz de ser <INT> / eu não colocaria 
bom humor / porque dá a impressão que que / que tem que se ter uma boa / eu não sei ou se calhar é um preconceito que eu tenho em relação ao termo / também pode 
ser (…) porque eu acho que a característica não é bem bem bom humor / ahm” [PI1-EN] 

3. “eram excelentes comunicadoras (…) e não eram propriamente aquilo que se pode considerar uma pessoa muito bem-disposta / com muito sentido de humor (…) muito 
divertida / não eram” [PI1-EN] 

4. “pois / pode não ser necessariamente divertida / divertida no sentido de bom humor” [PI3-EN] 

5. “porque é assim eu a parte do bom humor se pega com algumas pessoas pode não pegar nada com outras (…) porque porque esta coisa de eu ir com o outro com muito 
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bom humor e tentar comunicar com ele o outro até pode ficar de pé atrás comigo” [PI1-EN] 

6. “um espírito muito positivo de enfrentar os problemas sempre com um sorriso nos lábios / e isso foi muito bom para mim / eu gostei muito de ir ao Brasil ahm” [CF1] 

7. “muita alegria de viver ahm e gostei muito de ir lá” [CF1-EN] 

8. “ainda por cima agradável uma pessoa agradável com muito bom humor” [CF2-EN] 

9. “pela maneira de estar dela ela é muito extrovertida muito alegre tem muito humor” [CF2-EN] 

10. “a maneira humorística como leu certos poemas e o humor não é? / a maneira como declamou como leu” [CF2-EN] 

11. “o mal-estar aí foi desfeito por essa interacção de descontracção do povo não é? mulherzinha estrassada / é verdade (…) claro que causou-me logo um sorriso e ajudou 
a descomprimir um bocado a situação aqui” [OF3-EN] 

12. “acho que sim uma pessoa carrancuda também não é? / não cativa / pois às vezes uma pessoa conhece pessoas que são sérias e que são assim mesmo / por isso o 
bom-humor eu acho que sim que é preciso (…) é / funciona como desinibidor da comunicação eu acho que sim então não é?” [PI2-EN] 

13. “o bom-humor” [CF3-EN] 

 

h) assertividade, ser claro e direto [Portefólios = 1 UC + Entrevistas = 2 UC  3 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “capacidade de ser assertivo” [CF2-PI]  
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “gosto das coisas digamos / como se costuma dizer / cartas na mesa (…) pronto / e jogar com / com a personalidade das pessoas e com aquilo que (…)e com a clareza” 
[OF1-EN] 

2. “quando duas identidades se encontram (…) por exemplo sou eu e um francês qualquer não é? (…) são duas identidades que se encontram e que querem conhecer e 
que querem ahm (…) por qualquer motivo dialogar chegar a um / a um consenso qualquer ou / as duas identidades estão ao mesmo nível portanto são assertivas / e sabem 
do que falam” [CF2-EN] 

 

i) delicadeza e simpatia [Portefólios = 3 UC + Entrevistas = 15 UC  18 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “Simpatia, mesmo com quem não conheço” [CF3-PI] 

2. “delicadeza e sensibilidade no trato” [CF2-PI]; 

3. “A nossa simpatia (…) terão sido os motivos do sucesso da comunicação.” [CF3-EN] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “dentro depois do que eu achei mais simpático neles nós às vezes contactávamos / eram aqueles que eram berberes / portanto que eram mais do sul + (…) e esses 
realmente eram os que / eram com quem se falava bem / que eram simpáticos + / que ajudavam / esses / ahm / eram os que realmente / naquele grupo / digamos / que 
vinham / que vinham dessas tribus+ / que eram simpáticos e afáveis / nota-se que eles têm mais / contactos / que eles são comerciantes (…) lidam com as pessoas / e 
talvez isso / mas realmente eram pessoas com quem eu me sentia bem +” [OF1-EN] 
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2. “e eles [os espanhóis] são de facto muito simpáticos” [OF2-EN] 

3. “e os bascos são muito simpáticos / muito simpáticos” [OF2-EN] 

4. “encontrei muita simpatia” [CF1-EN] 

5. “eles não os ingleses não são simpáticos ahm” [CF1-EN] 

6. “a simpatia das pessoas / a mim impressionou-me” [CF2-EN] 

7. “muita delicadeza é o que eu digo aí / ela era muito delicada” [CF2-EN] 

8. “até que num dia nós e os alunos fomos acampar numa esplanada ocupámos a esplanada toda e eles portaram-se muito bem / até que a senhora ficou furibunda / a 
dona atendia-nos muito a correr queria que nós fôssemos embora depressa (…) e nós topámos a senhora (…) éramos nós e mais vinte e tal alunos ela ou descobriu que 
éramos portugueses eu aí fiquei com a dúvida / e ela terá descoberto que nós éramos portugueses e ficou muito desagradada / porque era uma esplanada fina ah porque 
era uma esplanada fina ao pé de Notre Dame (…) tomámos lá foi o pequeno-almoço foi muito caro / eu levei umas sandes e fomos para o autocarro chegámos muito cedo / 
a esplanada estava a abrir eram para aí umas oito e meia da manhã e nós já lá estávamos todos / e ela ficou furibunda / foi muito desagradável para mim foi desagradável 
não sei se em Portugal ahm / um dono de um café não trataria assim um grupo de estudantes estrangeiros não sei…” [CF2-EN] 

9. “parecia que estava noutro planeta / mesmo até em termos de de / de postura das pessoas / nas relações interpessoais as pessoas não eram” [OF3-EN] 

10. “as pessoas / um sorriso / quando nós estamos num serviço e somos atendidos com uma postura que não nos dá vontade de estar ali (…) acalma-nos / exactamente / 
eu ahm eu cada vez mais quando encontro pessoas dessas faço sempre um elogio / porque eu acho que a vida já é tão complicada ahma ainda há dias estava ali num 
restaurante a almoçar e ahm pela primeira vez naquele sítio tive uma funcionária / que estava constantemente com um sorriso na boca uma pessoa bem-disposta e eu 
disse olhe eu peço desculpa mas não interprete mal as minhas palavras mas eu vou ter que fazer aqui um comentário / é a primeira vez que estou neste local e sou 
atendida desta maneira tão simpática / com tanta ahm disponibilidade com tanta ahm” [OF3-EN] 

11. “eu não imaginava que as pessoas fossem assim tão / tão secas / que é mesmo a palavra ahm sempre quando se fazia uma questão parecia que elas estavam na fase 
pré-menstrual / sei lá não sei aquilo era / os alunos na escola não raramente sorriam os nossos miúdos que facilmente interagem e não sei quê também andavam com a 
crista murcha” [OF3-EN] 

12. “imposição e agressividade também acho que não a tenho na relação intercultural” [OF3-EN] 

13. “depois cativou-me a maneira como ele tratava o meu filho o meu filho era tratado ali nas palmas (…) uma empatia muito forte que eu não sei explicar / e talvez pelo 
tacto pela maneira como ele ahm humana como ele lidava com o R.” [CF3-EN] 

14. “mas são agradáveis gostam de ahm de cativar ahm e sobretudo com os portugueses eles adoram os portugueses / eles adoram os portugueses / adoram mais os 
portugueses do que os franceses (…) mas eles adoram os portugueses / eles têm um óptimo relacionamento com o povo português” [CF3-EN] 

15. “simpatia mesmo com quem não conheço é verdade” [CF3-EN] 

 

j) sentido de justiça e de igualdade [Portefólios = 0 UC + Entrevistas = 4 UC  4 UC] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “o sentido da justiça e da imparcialidade // isso eu procuro ser e é um valor que para mim é fundamental / e mesmo na avaliação com os alunos” [OF1-EN] 

2. “e fiz logo isto a tentar desculpá-lo / a tentar desculpar a atitude não é?” [OF2-EN] 

3. “nós estamos no mesmo patamar+ podemos estar em línguas diferentes culturas diferentes mas estamos no mesmo patamar+ / portanto é / eu acho para mim é isto” 
[PI1-EN] 

4. “me achar uma pessoa / igualzinha a tantas outras” [PI1-EN] 
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k) tato / prudência [Portefólios = 0 UC + Entrevistas = 15 UC  15 UC] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “embora eu ache que também franqueza há limites / e dado que não se pode dizer tudo / porque a partir de determinada altura há o reverso da medalha / pode-se tornar 
agressiva e tudo aquilo que se construiu pode ser destruído / portanto há ali um determinado cuidado ao dizer as coisas / agora se eu achar / não vale a pena aquela 
pessoa não me vai entender não digo nada / porque eu acho que é perder o meu tempo” [OF1-EN] 

2. “oportunos // e há coisas que / eu acho que há coisas que não / ou que não se podem dizer ou que se podem dizer mas acho que temos de ter muito cuidado” [OF1-EN] 

3. “agora pronto / fui aprendendo / foi uma coisa que eu aprendi / se vai para o estrangeiro não diz mal / não pode / nomeadamente em países onde não conheça / tem que 
se dizer bem / ou então / não se diz / ou / tenta-se um discurso neutro” [OF1-EN] 

4. “eu às vezes dizia / pois vocês têm Fidel Castro / realmente / é uma pessoa / única no mundo / e / ahm / as pessoas que discordam não dizem nada // e as pessoas que 
concordam / é realmente e não sei quê / mas há muitas pessoas que… (…) não / ninguém diz nada contra / ou pode dizer / ah / eu tenho a minha irmã que está exilada lá 
em Portugal / mas / tu percebes / mas não… [OF1-EN] 

5. “e eu aprendi que quando sair daqui e for para algum sítio não posso dizer mal” [OF1-EN] 

6. “há coisas que não / que não vale a pena dizer+ / porque não contribuiu em nada / não são nada construtivas / não ajudam em nada / portanto / para dizer / será alguma 
coisa ou que ajude / ou então não vale a pena / ahm / não quer dizer que eu faça sempre isso / há momentos em que uma pessoa diz o que não quer” [OF1-EN] 

7. “e depois aqui / a franqueza / essa eu não sou mesmo adepta / há pessoas que gostam muito e dizem / ahm / mas eu acho que não / para já porque muitas dessas 
pessoas / ahm / (…) depois porque à custa disto há muita coisa que é dita completamente desnecessária / que não contribuiu em nada / que não / que nada é para facilitar 
a interacção nada / ahm / para ajudar / nada antes pelo contrário / embora seja verdade às vezes / ahm / o efeito é muito negativo / portanto acho que também / pesando as 
duas coisas / acho que não / que não vale a pena ter essa franqueza digamos brutal” [OF1-EN] 

8. “eu a tentar fazer um esforço ahm para comunicar e o outro está-se ali a rir <IND> e eu fico assim o que é que terei dito <IND>” [PI1-EN] 

9. “se calhar falo de mais / ahm não sei ahm / também não sei se às vezes ahm / a ponderação ahm não pode ser prejudicial não sei já que dizer o que se pensa pela boca 
fora / será o ideal ou não? eu digo o que penso mas penso aquilo que digo” [PI3-EN] 

10. “Maedchenl  neutro? / um caso neutro / é para coisas / e para animais vá lá que não vá / agora para pessoas+ / é um caso neutro? isso é até desprestigiante // ele ficou 
/ terminou ali a conversa // aquilo / não percebeu é o que eu digo / acho que ele não percebeu que era uma brincadeira (…) uma brincadeira (…) sentiu-se ofendido sentiu” 
[CF2-EN] 

11. “de modo a não chocarmos ninguém se calhar com as nossas ideias do nosso país (…) de forma a que eu não / tendo em conta que a minha cultura é muito diferente 
da dele se calhar há coisas na minha que o chocam / e vice-versa / o meu objectivo não é ir para lá dizer ah no meu país as mulheres fazem assim fazem assado no teu 
não porque é um machismo / portanto para não chocar” [PI2] -EN 

12. “o cuidado de não chocar que é para não ahm” [PI2-EN] 

13. “tenho uma maneira de ser que não arranjo assim sarilhos (…) não sei se é bom se é mau mas normalmente não sou conflituosa e não arranjo sarilhos / e por natureza 
ahm não sei quando vejo que as coisas não estão a correr não sei mas isso é uma coisa que eu faço instintivamente” [PI2-EN] 

14. “também posso partir do princípio que o outro é idiota de todo não é? (…) ahm completamente idiota então não lhe vou estar a dizer coisas que eu sei que ele não tem e 
que ele próprio sabe que não tem porque então amanhã ele vai achar que eu estou só aqui a / eu acho que agora se vê muito nessa situação” [PI2-EN] 

15. “há pessoas que gostam de chocar por natureza não é? eu não ahm pronto acho que não se deve entrar / de chancas não pronto” [PI2-EN] 

 

l) discrição [Portefólios = 0 UC + Entrevistas = 5 UC  5 UC] 
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UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “aborrece-me estar com pessoas que sejam o centro das atenções também não tenho paciência / para esse tipo de coisas” [OF1-EN] 

2. “não sou uma pessoa (…) que o mundo está centrado em mim / de maneira nenhuma” [OF2-EN] 

3. “eu não gosto de me impor aos outros e se os outros não querem estar comigo ou interagir comigo eu não ahm eu saio de campo não (…) não gosto de me impor aí 
nesse nível” [OF3-EN] 

4. “se calhar não me exponho muito / portanto também não arranjo conflito se uma pessoa que se expõe muito / as suas ideias são mais fáceis de debater / eu já pensei 
nisso que eu já tinha pensado nisso / ahm não me exponho muito porque sou muito envergonhada e porque também penso ó a minha ideia interessa para alguma coisa? 
ou a alguém? Pronto (…) não sou pessoa de protagonismo não procuro protagonismo pelo contrário acho que às vezes procuro demasiado a sombra / é a minha maneira 
de ser porque sou tímida pronto” [PI2-EN] 

5. “eu não gosto de dar nas vistas não é? nem gosto de como é? como é que eu digo? / nem gosto de dar nas vistas nem gosto de provocações penso que gosto / passar 
assim despercebida aprender ahm comunicar” [CF3-EN] 

 

m) capacidade de cativar, de transmitir paixão, emoção, vivacidade [Portefólios = 0 + Entrevistas = 17 UC  17 UC] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “a pessoa tem que ser viva / tem que ser uma pessoa que imprima vivacidade àquilo que diz e àquilo que faz / que viva intensamente as coisas / agora ahm (…) uma 
pessoa que é capaz de de falar com veemência de se entregar com vivacidade às coisas” [PI1-EN] 

2. “ele tem que ser capaz / é de transmitir e de comunicar com algum / com essa coisa que se chama empatia mas que simultaneamente (…) uma certa vivacidade porque 
uma cara ahm” [PI3-EN] 

3. “tem que ver de facto com a tal capacidade de seduzir (…) eu acho que é mais sedução (…) do que propriamente ter bom humor ou ahm (…) é um bocado a sedução 
(…) é mais do que a comunicação e implica sedução também” [PI3-EN] 

4. “de sedução é / é mais sedutora (…) é capaz de ser isso mesmo / o que se quer dizer aqui é seduzir” [PI1-EN] 

5. “ela não teve a capacidade de seduzir” [PI3-EN] 

6. “sedução é a que fica melhor” [PI1-EN] 

7. “eu não sei qual é a palavra / mas para mim / de acordo / é para mim é sedução (…) eu não sei eu não sei / para mim é seduzir / porque de facto repare quantas vezes 
nós somos seduzidas / não conhecemos a pessoa de lado nenhum não é? (…) estamos com ela e vimos completamente seduzidas (…) COMPLETAMENTE seduzidas” 
[PI3] 

8. “e até podemos ser seduzidos por pessoas de cara amarradíssima isso já me aconteceu / de cara amarradíssima / seriíssimos ahm aborrecidíssimos (…) mas a forma 
como dizem / seduz-nos não é? (…)e nós às vezes podemos ser cativados <IND>” [PI1-EN] 
9. “seduz-nos / e a sedução (…) é / lá está / a sedução que conduz ao cativar (…) ou seduzes+ (…) eu só me lembro do Principezinho / que é aquela capacidade de 
conseguir seduzir o outro” [PI3-EN] 

10. “chama-lhe sedução comunicativa / chame-lhe sei lá uma coisa qualquer assim / mas tem que haver esta coisa” [PI3-EN] 

11. “depois de lá ter estado / eu a minha palavra grande se calhar é GRANDE / GRANDE (…) olhem é à frente tem uma estátua+ / olhem e tem uma rotunda muito 
GRANDE à frente+ / e depois+ / não é? (…) porque revivemos (…) portanto no fundo ahm e eu acho que isto também tem a ver portanto eu acho que sim que ahm” [CF1-
EN] 

12. “tem muito jeito no contacto com as pessoas / e ela própria leu / alguns excertos e alguns poemas e toda a vida que ela pôs na leitura que fez / eu acho que isso tudo 
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até a maneira ahm” [CF2-EN] 

13. “é a informalidade deles [dos italianos] ahm a descontracção ahm o linguajar fácil o atirar o piropo o interferir na na / nós estamos na nossa e eles vêm ter connosco o 
vir ter com ahm o abordarem o o ahm e depois a alegria e a intensidade da / o modo como falam ahm as emoções que colocam no modo como falam (…) ahm são muito / 
muito barulhentos no bom sentido / barulhentos ahm eles cativam eles atraem a atenção (…) mobilizam / mobilizam as pessoas / e é quase eles são assim eu senti que 
eles eram assim / como se fosse aquele bolinho que acabou de sair do forno e começa a sair aquele cheirinho e nós vamos assim atrás (…)embriagados com aquele 
aroma com aquele / eu senti um bocadinho assim” [OF3-EN] 

14. “mesmo quando o meu filho diz digo ó gostes ou não gostes tens de ser tu lá tens de ser tu a gostar dele e a fazer com que ele goste de ti / por isso” [PI2-EN] 

15. “que tem / como é que eu vou dizer? e que / e que CATIVA / o público que tem na sua frente (…) que sabe cativar o público / que sabe ter ao mesmo tempo não é só 
comunicar por comunicar mas é ao mesmo tempo na comunicação fazer um ou outro ponto para dialogar com o seu público para formar uma ahm (…) a interacção com o 
seu público” [CF3-EN 

16. “são povos que sabem cativar o turista / sabem portanto têm uma outra ahm doçura” [CF3-EN] 

17. “é o cativar / e o cativar é muito importante (…) a capacidade de cativar o aluno ou a capacidade de cativar ahm o outro acho que é a melhor arma digamos que nós 
temos / é saber trazer o outro para o pé de nós e saber / isto penso até que é uma das principais” [CF3-EN] 

 

n) capacidade de receber bem / hospitalidade [Portefólios = 0 UC + Entrevistas = 4 UC + Diários de Bordo = 1 UC  5 UC] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “depois também adorei ir ao Brasil por outro motivo / que é aquilo que nós não encontramos na Europa / (…) no Brasil nós somos muito bem recebidos os portugueses 
são os nossos irmãos portugueses (…) nós somos recebidos com muito carinho / e isso também foi um dos motivos pelos quais eu gostei de ir lá (…) ahm eles consideram-
nos mesmo os nossos irmãos portugueses (…) valorizam-nos muito dão-nos muito valor” [CF1-EN] 

2. “são muito frios” [CF1-EN] 
3. “eu vou a Mérida muitas vezes (…) já lá fui ver alguns espectáculos ahm no teatro romano / e também adorei / também adorei também fui muito bem recebida já lá fui em 
viagens de estudo a Mérida durante muitos anos seguidos com os meus alunos / pronto” [CF3-EN] 

4. “ahm eu acho que o saber estar o saber receber” [CF3-EN] 

 

UC identificadas nos Diários de Bordo: 

1. “O anfitrião delicado procura receber o melhor possível a sua visita, oferecendo-lhe o que de mais refinado possui” [CF2-DBCR2] 
 

3.3. Aptidões cognitivas [Portefólios = 14 UC + Entrevistas = 42 UC + Diários de Bordo = 2 UC  58 UC] 

a) capacidade de descoberta de saber e de atualizar os seus repertórios individuais [Portefólios = 12 UC + Entrevistas = 20 UC + Diários de Bordo = 1 UC  33 
UC] 

 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “compararmos” [OF2-PI] 

2. tenho paciência (…) para aprender”[OF2-PI] 

3. “mobilizar saberes de forma a relacionar as diferentes culturas, explorando as diferenças e acentuando as semelhanças” [PI1-PI] 
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4. ““contactei com realidades linguísticas e culturais diversificadas, observei estilos de vida diferentes relacionados com o passado e o presente, outras tradições e outros 
valores, o que me enriqueceu enquanto pessoa, professora e ser social.” [CF1-PI] 

5. “Foi uma descoberta constante, de paisagens, hábitos e pessoas.” [CF2-PI] 

6. “Foi a descoberta de tanta coisa real” [CF2-PI] 

7. “Passei (…) a observar, mais do que a manifestar-me” [CF2-PI] 

8. “um alargar de horizontes, uma percepção diferente do exterior, porque este se apresentou na sua realidade e na sua vastidão.” [CF2-PI] 

9. “Descobri o fosso cultural e económico entre Portugal e a Alemanha.” [CF2-PI] 

10. “desenvolvi muito a fluência na língua alemã (ao fim de duas ou três semanas de permanência, descobri que já pensava em alemão!)” [CF2-PI] 

11. “(…) assim, íamos aprendendo, corrigindo-nos mutuamente.” [CF2-PI] 

12. “Experiência muito positiva, pelo contacto in loco com a cidade, as suas gentes e a sua história. Londres deixou de ser ficção!” [CF2-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “se é diferente também é / enriquecedor / é / são experiências diferentes e que tem / e enriquecedoras e uma pessoa acaba por colaborar e / achar graça / e gostar” 
[OF1-EN] 

2. “estou a falar assim dessas coisas do dia-a-dia / que faz parte deles não é que se cumprimenta com dois ou três beijos porque isso toda a gente ou quatro isso toda a 
gente sabe / mas / são estes pormenores culturais ahm que ahm nós apercebemo-nos deles porque estamos lá / não é? (…) e isso ajuda-nos a crescer culturalmente e a 
desenvolver a nossa competência de comunicação intercultural” [OF2-EN] 

3. “enquanto comunicadora intercultural / eu acho que aprendi imenso imenso imenso viajando” [CF1-EN] 

4. “ao longo da minha vida eu acho que me tornei / um comunicador intercultural mais rico fruto de todas as minhas experiências” [CF1-EN] 

5. “foi realmente uma descoberta de um mundo / para já vi logo a nível de paisagens e tudo as casas os objectos que as pessoas têm tudo o que as pessoas têm / ah 
estava alguns 20 30 anos à nossa frente / Alemanha / tudo o que eu via era muitos anos à frente de Portugal muitos anos mesmo o nível de vida muito melhor” [CF2-EN] 

6. “foi um abrir um abrir de olhos e pronto / foi mesmo um sair do ninho foi mesmo sair do ninho // um alargamento de horizontes extraordinário”[CF2-EN] 

7. “das mais-valias que essa interacção pode / pode acrescentar a esse tal repertório / penso que é isso porque eu falo aqui de aprendizagem” [OF3-EN] 

8. “se calhar comunicação intercultural / não passa necessariamente por utilizar apenas um repertório / que já cá existe (…) passa também por ir / construindo e 
acrescentando / alargando esse repertório ou ahm ou não é reformulando mas ahm (…) é alargar esse repertório exactamente / ahm com os outros contributos que se vai 
tendo / que se vão acrescentando nessa interacção” [OF3-EN] 

9. “a ideia de que vamos acumulando ahm um conjunto de experiências não é? (…) e construir a nossa competência de comunicação intercultural (…) que está em 
constante actualização” [OF3-EN] 

10. “tem tudo a ver com as tais experiências que nós vamos tendo e com o repertório que nós vamos construindo / quanto mais variedade e quanto maior for o ahm o 
horizonte das nossas interacções / com diferentes culturas e diferentes pessoas / melhor será a nossa competência intercultural e de intercompreensão” [OF3-EN] 

11. “quando o professor na aula porque eu depois falei e ele veio-me dizer que tem a ver com a questão da privacidade / nunca tal coisa na minha vida me passaria pela 
cabeça (…) estar a achar / que estaria a invadir a privacidade do outro só porque lhe estava a dar o guarda-chuva para ele não se molhar (…) eu tenho um conceito de 
privacidade diferente (…) não é? / não acho que o estar a proteger alguém de uma coisa que me incomoda a mim (…) ou melhor eu achava isso eu achava que estar a 
proteger alguém de uma coisa que me incomodaria / ou melhor ela devia-me ela é que me devia abrigar porque eu é que me estava a molhar (…) não era o contrário (…) 
aquilo caiu-me mal / dela não me ter protegido da chuva / mas eu depois percebi / percebi e aceitei (…) na altura não me soube nada bem estar-me a molhar / mas 
compreendo ahm” [OF3-EN] 
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12. “eu não sei se é tão importante nós sabermos coisas previamente dos outros / eu acho que o importante é nós conhecermos os outros na interacção / e eu acho que 
mais do que estar a dar uma receita olha nós somos assim e assado e assado / se calhar até nem somos nada se calhar ele até nem vai sentir que nós somos da maneira 
que dissemos que éramos (…) exactamente / por isso se calhar o melhor é ir construindo a imagem (…) ou o conhecimento da realidade que tem à frente a partir ahm na 
tal interacção que se vai estabelecendo (…) acho que é mais realista é mais ahm não é mais realista mas é mais // rico / mais rico e mais ahm não era correcto também / 
será mais fiel ou mais fidedigna do que estar do que ler que nós somos desta e daquela ou de outra maneira e depois chegar aqui e até nem sai bem assim (…) ou até há 
pontos que são mas depois há outros que não são e é muito mais do que isso (…) por isso eu acho que o conhecimento do outro / cultural ou pessoal ou seja o que for / 
deve advir da interacção que temos com ele e no conhecimento que temos na proximidade da relação não do que lemos (…) acho que é mais enriquecedor e tem mais 
validade do que propriamente porque pode até nem acontecer eu posso ter um conjunto de experiências que no meu contacto com a outra pessoa vão provar o contrário 
daquilo que eu li / ou da representação que eu tenho” [OF3-EN] 

13. “fica-se com outra perspectiva de vida (…) nunca mais somos os mesmos” [PI2-EN] 

14. “depois o resto deveria ser por acréscimo caramba / não é? uma pessoa depois lá no meio (…) descobre” [PI2-EN] 

15. “uma percentagem eu acho que sim / não é? / todos os nossos imigrantes foram para lá / e acabaram até em termos de em em em situação de auto-didactismo 
aprenderam a língua no contexto (…) e não foram para as escolas aprender nada como os nossos agora que vêm para a escola de línguas aprender português na altura 
eles lá tinham tempo trabalhavam de manhã à noite e aprenderam francês / sozinhos porque tinham necessidade de contactar com o patrão contactar com ir aos correios 
ou ao banco pôr o dinheiro” [PI2-EN] 

16. “e mesmo por exemplo nós de francês ahm eu que tenho ido tenho-me actualizado em termos de vocabulário” [PI2-EN] 

17. “mas gostei muito de estar com eles agora digo-lhe nunca consegui aprender nada de ucraniano nem do Cazaquistão (…) sim muito da cultura deles (…) muito da 
cultura falávamos dialogávamos muito aprendia muito da cultura gostava gosto muito de me relacionar com eles” [CF3-EN] 

18. “tenho passado por certas provações da vida que me têm feito enriquecer porque vejo nas coisas que me acontecem de pior vejo sempre grandes lições para tirar / 
grandes lições na vida / para aprofundar ahm e para conhecer e para / e compreendo-as e supero-as (…) a aprender” [CF3-EN] 

19. “eu penso que uma das formas de aprendizagem de colher mais aprendizagem é hoje viajar / penso que é uma forma de colmatar falta de conhecimentos livrescos de 
conhecimentos pronto ahm é uma forma rápida de adquirir conhecimentos (…) através da experiência culturais ahm não é?” [CF3-EN] 

20. “eu aproveito sempre todas as experiências (…) mesmo principalmente as más (…) foi sempre ahm aprendo muito mais com o erro / por incrível que pareça / do que 
com as experiências positivas ahm porque o erro fica-nos marcado (…) e faz-nos parar para reflectir (…) por que é que eu falhei? (…) o que é que eu poderia ter feito 
melhor?” [CF3-EN] 

 

UC identificadas nos Diários de Bordo: 

1. “a ‘destreza’ mental capaz de inferir, deduzir, associar, comparar, concluir” [CF2-DBCR2] 

 

b) capacidade de re/desconstruir as representações sobre os povos e as línguas [Portefólios = 2 UC + Entrevistas = 17 UC  19 UC] 
 

UC identificadas no “Perfil Intercultural”: 

1. “O preconceito que ditava que os Alemães eram arrogantes e frios, desvaneceu-se.” [CF2-PI] 

2. “apercebi-me de que o “estereótipo” do britânico organizado, pontual, pouco dado a contactos interpessoais muito familiares é mais uma realidade do que um preconceito 
em relação aos anglos.” [OF3-PI] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 
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1. “mas pelo menos retirar / ahm / tudo aquilo que é negativo ou sobre línguas ou sobre culturas / retirar ou tentar lutar contra isso” [OF1-EN] 

2. “até porque eles têm aqueles estereótipos sobre as línguas e sobre os povos // e não sei quê não gosto disto / então mas por que é que não gostas disto? / ah / não sei 
professora / ó João ou Miguel / então / mas porquê? / e eles muitas vezes não sabem porque é uma imagem / que tem / que não tem fundamento nenhum / e eu procuro / 
dizer olha / e eu / pelo contrário / gosto muito do alemão / até gosto muito de ouvir o alemão e não sei quê / procuro contrabalançar” [OF1-EN] 

3. “e desconstruir / para eles não ficarem / até porque / o Francês / eles têm algumas ideias pré-concebidas e portanto nós / sentimos isso e procuro lutar contra esse tipo 
de raciocínio” [OF1-EN] 

4. “não foi assim com muita gente que eu contactei mas as pessoas com quem eu contactei achava que não correspondiam bem / àquela ideia positiva que eu tinha dos 
alemães” [OF1-EN] 

5. “quando eu fui / a dois países árabes / a Tunísia e Marrocos / totalmente diferentes eu achei // a Tunísia adorei + achei as pessoas simpáticas + e Marrocos / eu achei 
aquilo horrível / horrível no sentido em termos de / eu percebi relativamente a Marrocos por que é que normalmente há sempre terroristas / implicados nessa / normalmente 
há sempre marroquinos / e tunisinos não deve haver // (…)e eu percebi / porque dois povos quer dizer / por mais que / têm muita coisa em comum mas (…)eu achava que / 
pois / fui primeiro à Tunísia e achava que eles eram / e eles não são bem assim + / são bem diferentes / eles são / achei as pessoas muito simpáticas + / afáveis + / ahm / 
muito / pronto / gostei gostei / e já ali [Marrocos] nem tanto (…)não // não / acho que eles / ahm / e sente-se / não é só / eu pelo menos senti / não é só num lado nem só 
noutro / eles / ahm / achei-os MUITO desconfiados // achei que é preciso ter muito cuidado / eles são muito exploradores / não gostam de nós / não gostam de ocidentais / 
eu acho que é isso / embora disfarcem / uns talvez mais outros não” [OF1-EN] 

6. “eu começo um bocado / ahm aquela empatia e imagem isso às vezes é injusto também / porque há pessoas que não gostamos porque não gostamos e passado uns 
anos conhecemos e gostamos delas e às vezes também é o contrário / e eu se não simpatizar muito com a pessoa não faço muito por e isso é um defeito / não faço muito 
por a não ser depois que surja / também modifico rapidamente a opinião que eu tenho dela / e posso não gostar e vir a gostar muito ou vice-versa” [OF1-EN] 

7. “pela empatia pela intuição e é / é um bocado isso / e às vezes até já me aconteceu muitas vezes na escola porque eu não tinha e depois por qualquer motivo uma 
pessoa passa a trabalhar e tem uma pessoa excelente e gosto muito dessa pessoa e o contrário às vezes também acontece” [OF1-EN] 

8. “o facto de volta e meia ir a Espanha ahm ajuda-me / para já nós crescemos com a ideia de que os espanhóis são um povo à parte e que são antipáticos e não sei quê / 
e é totalmente o contrário não é? / eles agora / quando éramos pequeninos nós de Espanha nem bom vento nem bom casamento (…) não é? havia essa ideia / ahm de 
facto não é assim eles são muito simpáticos / e tive na Galiza e estive na Catalunha portanto ahm são sítios opostos” [OF2-EN] 

9. “mas  são pessoas muito simpáticas ahm / pessoas alegres / e nós não tínhamos eu não tinha essa ideia dos bascos (…) pois / pois / não / estás a ver o preconceito / e 
nós estamos lá e verificamos portanto” [OF2-EN] 

10. “eu até quando fui a Inglaterra a gente tem a ideia que os ingleses que são frios e que são não sei quê / ahm / e eu fiquei pasmada porque os polícias bem também é a 
função deles não é? / mas as pessoas / são muito simpáticos / explicam tudo muito bem” [OF2-EN] 

11. “eu achava talvez por um bocadinho de preconceito não sei se preconceito se se o facto de nós ligarmos a essa ao país basco ahm” [OF2-EN] 

12. “ahm mas não vi para já não vi apesar das pessoas dizerem não vi eu não vi violência nenhuma primeiro / depois não vi ninguém a pedir / por pedir / pedir pelo acto de 
pedir / ninguém / vi gente humilde a prestar um serviço e a querer ser recompensado pelo serviço prestado / nomeadamente meninos deste tamanho <coloca a mão ao 
nível da cintura> com um sagui aqui <aponta para o ombro> para nós fazermos uma festinha e porque não? / nós tínhamos a oportunidade de fazer uma festinha de fazer 
um miminho no sagui” [CF1-EN] 

13. “e depois eu a falar das pessoas / os ingleses são assim assim e assim / porque tinha lido que eram assim assim e assim (…) mas não tem nada a ver eu ler assim 
assim e assim ou ter estado e contactado com eles e ter verificado que eles eram assim porque eram assim ou ou / podia / e não é?” [CF1-EN] 

14. “a ideia de que o alemão era superior eu não notei nada disso / nada disso é mesmo preconceito / o alemão superior? não nada disso / isso é certamente um referente 
pela experiência passada / devido ao facto de terem ficado apontados / porque toda a Europa lhe apontou o dedo não é? (…) passaram um mau bocado passaram um mau 
bocado / passaram um bocado de / de renascimento tiveram que renascer / e há as pessoas <IND> que tiveram que renascer um bocado e de novo ahm reconquistar a sua 
imagem / não é? / acho que ahm o povo alemão sofreu um bocado (…) eu não achei nada achei as pessoas muito humanas lá” [CF2-EN] 
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15. “ainda há pouco disse voltando atrás há pouco disse que o preconceito que nós tínhamos cá antes que os alemães eram todos muito superiores / talvez eu até 
comungasse dessa ideia por causa da História / (…) o nazismo marcou-nos muito não é? / ahm e depois descobri que não não é?” [CF2-EN] 

16. “e por que é que eles se referiam aos tamancos aéreos portugueses? que a mim me ofendia chocava-me profundamente / porque por vezes / isto é verdade / os 
transmontanos portanto havia pessoa de Trás-os-Montes ou do interior das Beiras / que chegavam ao Brasil com o garrafãozinho de vinho ainda se via o garrafão na mão e 
aquelas cestinhas (…) o tamanco polidinho envernizadinho mas o tamanco / e // um dia estava com o meu marido e estava à espera dos meus sogros / estava um casal e 
tal ah lá vêm os tamancos aéreos portugueses e tal assim em tom de deboche (…) de desprezo / eu não me contive / e perguntei o senhor já foi a Portugal? / e ele disse 
não então vá na primeira ocasião / e vê que nos portugueses há uma grande diversidade / normalmente um emigrante é a classe que precisa de emigrar para melhorar a 
sua condição de vida / e são genuínos são puros / vêm para aqui ahm conforme se vestem e se calçam lá / mas não são os representantes só eles do povo português / 
portanto é bom que lá vá e é bom que conheça Portugal de norte a sul para formar a sua conjectura porque eu se for ao interior ou se for aí aos bairros de lata / vejo cenas 
muito mais caricatas do que as vejo lá em Portugal porque em Portugal trabalha-se / a pessoa é honrada preza o seu nome (…) o senhor olhou para mim e disse-me assim 
desculpe-me / realmente isto é um dito já vejo que a senhora é portuguesa isto é um dito ahm que nós brasileiros muitas vezes não pensamos pronto é passa como 
anedota e às vezes nem é bem dito como ahm (…) como uma crítica é mais o que se diz o que se diz ahm e eles pronto e depois até ficámos bem claro não sou uma 
pessoa de coisa e depois até nos acabámos por rir etc.” [CF3-EN] 

17. “ela diz ah estou aqui [em Madrid] muito feliz tu nem imaginas tenho colegas maravilhosas tu vais gostar / vem com a minha mãe / tu vais gostar muito e tal e eu assim 
está bem então pode ser que eu um dia vá com a tua mãe e vamos lá passar um fim-de-semana que aquilo também não é assim muito longe (…) para limpar essa imagem 
[negativa] dos espanhóis é” [CF3-EN] 

 

c) apetência para aprender línguas [Portefólios = 0 UC + Entrevistas = 5 UC + Diários de Bordo = 1  6 UC] 
 

UC identificadas nas Entrevistas: 

1. “não sei se não tem que haver também apetência (…) posso ter gosto mas posso não ter apetência / não sei (…) portanto não sei se só o gosto chega / percebe? (…) se 
calhar / se calhar poria gosto / gosto e interesse é a mesmo coisa / e mais ahm eu poria apetência” [PI3-EN] 

2. “ter maior ou menor sensibilidade na comunicação e sobretudo para as línguas é qualquer coisa de inato / não sei se é / tenho sérias questões sérias dúvidas não sei se 
é / acho que há um percurso anterior que favorece ou que pode favorecer fortemente essa facilidade na comunicação” [PI3-EN] 

3. “sei lá alguma facilidade intrínseca ahm não sei se é intrínseca se não é / na comunicação / no aprender na abertura a aprender novas línguas? isto não sei se isto é / 
não sei se posso considerar+” [PI3-EN] 

4. “eu não sei se isto [facilidade em aprender línguas] é inato se não é / inato no sentido em que há pessoas que de facto têm mais tendência para isto e outras que não 
conseguem / eu sei que isto é verdade” [PI3-EN] 

5. “a tal questão da apetência” [OF3-EN] 

 

UC identificadas nos Diários de Bordo: 

1. “é potenciado pela capacidade natural que o ser humano tem para a aquisição e desenvolvimento da linguagem.” [OF3-DBOR2] 

 

Representações sobre a componente praxeológica em geral: 

[2 UC identificadas nas Entrevistas] 
 

1. “e a accional também sim / sobretudo / em todos os contextos / mas por exemplo acho que esta nos contextos profissionais então aí é que é muito importante / a 
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capacidade de negociação com o saber etc e tal / (…) e mesmo aí é muito importante porque às vezes não há a dimensão afectiva / pode não haver (…) pode não 
interessar e convém que esta esteja muito desenvolvida para se manter um patamar de negociação” [OF1-EN] 

2. “é o sentir as coisas que eu acho que é essencial / um comunicador intercultural / tem que primeiro sentir as coisas / sentir viver / viver *in loco*” [CF1-EN] 
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Representações sobre a CCI em geral 

30 UC identificadas nas Entrevistas 

a) Importância do contexto [Entrevistas = 5 UC] 

1. “depende [a importância das componentes da CCI] dos contextos” [OF1-EN] 

2. “elas são as três importantes / agora acho que consoante os contextos elas podem ter uma relevância diferente esta aqui por exemplo a accional / e a cognitiva // se tiver 
ahm aliás se tiver ahm / como é que ela se chama? / (…) a afectiva melhor / mas se não tiver se estas estiverem desenvolvidas já se consegue fazer muita coisa” [OF1-EN] 

3. “acho que depende ahm dos contextos” [OF1-EN] 

4. “não te podes esquecer do que está aqui em causa é a competência de comunicação / intercultural / tem que ser realmente por esta ordem / tem que ser por esta ordem / 
mas quer dizer depende / se for para o tal professor que vai trabalhar para lá / depende do contexto / se for para viajar / se calhar é assim <aponta para o Gráfico 1 do 
Documento Explicativo do Modelo de CCI> / mas se eu for trabalhar para lá eu tenho que esta partezinha <aponta para a “Dimensão Afectiva”> se não eu posso ser muito 
simpática mas se eu mostrar lá que sou uma ignorante que não os conheço de lado nenhum ninguém me vai respeitar ninguém vai querer que eu seja professor de 
ninguém por amor de Deus (…) consoante o contexto portanto elas [as componentes da CCI] poderão estar a níveis diferentes” [PI2-EN] 

5. “se calhar dependendo também dos contextos / se for uma amizade uma pessoa conhece e fala entende-se tal tal / agora se for num contexto profissional / se calhar se 
não houver uma base comum / haverá entendimentos diferentes da mesma coisa (…) mas depende também do contexto / há situações em que será necessário / portanto 
agora há bocado estavas a falar nisto e eu estava a pensar isto da União Europeia que se fala se há necessidade de haver uma língua comum ou não / se calhar nestes 
assuntos de políticas economia de ahm acção social / estou eu agora também a pensar ao mesmo tempo se calhar haverá necessidade de haver uma linguagem comum 
para que uns países não façam de uma maneira e outros façam de outra / se calhar ainda há bocado estava a pensar não realmente não é precisa uma língua comum / 
mas se calhar em alguns assuntos é capaz de ser (…) depende dos contextos (…) e dos objectivos” [PI2-EN] 

 

b) Dinâmicas de desenvolvimento da CCI [Entrevistas = 9 UC] 

1. “enquanto comunicadora intercultural eu acho que eu começo a ganhar consciência uma consciência maior para isto com o Mestrado / (…) portanto foi de facto a 
alavanca / ahm / nós / começo pela primeira vez a ahm a ler sobre competência de comunicação plurilingue e intercultural e pluricultural e intercultural” [OF2-EN] 

2. “e uma coisa é ler / outra coisa é integrar / outra coisa é consciencializar / ahm / como eu preciso de algum tempo para amadurecer / e para compreender / ahm / o que 
eu vou lendo depois sobre / ahm / as viagens que eu vou fazendo que não são muitas mas ajudam muita a ser comunicador intercultural / eu acho que é (…) claro que claro 
que pelo meio vou assistindo a alguns congressos a algumas conferências / vou experiências / tudo isso ajuda-me a compreender melhor a integrar melhor e a querer fazer 
ou a querer experimentar (…) isto em termos didácticos (…) depois em termos pessoais / ahm uma ou outra viagem que eu vou fazendo / de facto eu agora olho de outra 
maneira o país e as pessoas” [OF2-EN] 

3. “é a minha abertura primeiro é a minha vontade de eu querer saber mais e depois é o desenrascar e depois então vem o aprender” [OF2-EN] 

4. “agora voltando aqui à competência de comunicação intercultural / o que eu acho é que ela realiza-se verdadeiramente não é nos contactos através da Internet / à 
distância / à distância só se for com pessoas que sabemos que elas existem e são mesmo reais / não é? (…) para esta competência / o ideal seria haver contactos mesmo 
a sério / viajando (…) à distância através de e-mail com pessoas que conhecem ou fazer um intercâmbio / mas depois um intercâmbio / dentro das cotas das pessoas que 
mas que são aquelas pessoas que existem não é? / talvez ainda seja um bocadinho mais verídico mais de ahm próximo do real não é?” [CF2-EN] 

5. “a competência intercultural é uma coisa que não passa só de experiências que nós temos até ali ela vai sempre / vai sempre evoluindo e actualizando num crescendo / é 
assim não é? quanto mais / quanto mais experiências de interculturalidade ou de intercompreensão nós tivermos / maior será o nosso leque de maior será o nosso 
repertório” [OF3-EN] 

6. “a ideia de que vamos acumulando ahm um conjunto de experiências não é? (…) e construir a nossa competência de comunicação intercultural (…) que está em 
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constante actualização” [OF3-EN] 

7. “tem tudo a ver com as tais experiências que nós vamos tendo e com o repertório que nós vamos construindo / quanto mais variedade e quanto maior for o ahm o 
horizonte das nossas interacções / com diferentes culturas e diferentes pessoas / melhor será a nossa competência intercultural e de intercompreensão” [OF3-EN] 

8. “eu acho que esta portanto a cognitiva / vai aumentando também / mas sem destruir as outras / aumentando quer dizer pronto uma pessoa vai aprendendo mais / 
aprendendo mais em termos de cultura e aprendendo mais a lidar com os outros” [PI2-EN] 

9. “esta competência também agora estou a pensar em voz alta esta competência portanto trabalha-se / através / com base noutras competências não é? (…) noutras que 
temos” [PI2-EN] 

10. “A competência plurilingue e intercultural não é um produto, mas sim um processo que se constrói, e cabe ao aluno o papel de construir e gerir esse processo.” [CF1-
DBR2] 

 

c) as componentes e as suas categorias [Entrevistas = 5 UC] 

1. “isto está tudo tão ligado” [OF2-EN] 

2. “estes dois sectores [respeito pelo Outro e conhecimento de línguas] para mim continuam a ser basilares” [PI3-EN] 

3. “não sei se é importante a alteração da ordem / se calhar se fosse dizia o outro / pelas razões que lhe expliquei há bocado / o outro / o linguístico e depois o social // 
fazendo assim o social já como a síntese dos outros dois se me perguntassem era a única coisa se calhar que eu alteraria era a ordem (…) mas que estes três / pilares e 
de tudo o que aprendi na sua acção / continuam a ser os essenciais na minha opinião continuam (…) mantenho porque eu acho que tratar o linguístico sem os outros dois+” 
[PI3-EN] 

4. “o comunicador é uma pessoa um indivíduo / portanto logo à partida estão muitas coisas em jogo que dizem respeito ao próprio indivíduo (…) o indivíduo tem sempre 
uma cultura e tem uma língua / e há todo um conjunto de competências que têm que se pôr em acção para comunicar não é? (…) e eu acho que sim / há aqui vários 
aspectos várias dimensões não é? que me esqueci de abordar / sem dúvida nenhuma não é? / não é nenhum robot a comunicar com outro robot (…) é um indivíduo / todo 
um indivíduo ali (…) com as suas limitações / com toda a sua complexidade de ser não é? / inserido numa realidade num certo contexto / num certo tempo / a comunicar 
com outro indivíduo que num mesmo tempo pode estar noutro <RISOS> (…) aparentemente no mesmo tempo mas pode ser noutro (…) e portanto é muito complexo (…) 
por isso tem de ter tanta dimensão” [CF2-EN] 

5. “destas três? a afectiva (…) olhe // eu acho / portanto isto no plurilinguismo / eu acho que sem a dimensão afectiva / não se aprende tanto (…) a predisposição para / ahm 
e também a accional também é importante / se nós não tomarmos iniciativa se não nos dispusermos então não vamos a lado nenhum (…) pronto ahm / eu acho que estas 
três dimensões ahm portanto esta <aponta para a dimensão afectiva> deve estar na base / e depois estas duas <aponta para as dimensões cognitiva e accional> devem 
estar em uníssono / porque ahm / é preciso que a pessoa / queira de facto / aprender / ahm pesquisar / e tome a sua iniciativa de pesquisar de aprender de se relacionar de 
tudo isso / mas com uma perspectiva afectiva (…) mas penso que aqui a accional e a cognitiva penso que estas duas deviam estar mais equilibradas porque ahm a 
cognitiva eu também dou muito valor à cognitiva não é? (…) também dou muito valor à cognitiva embora ache que a accional depois é como é que eu vou dizer? de onde 
uma pessoa tem que partir tem que partir de si tem que ser activa tem que também tem que tem que interagir tem que tomar iniciativas tem que (…) tem que ser o motor de 
arranque não é? (…) e depois tem que ter conhecimentos (…) elas estão todas muito interligadas muito interligadas / mas sem dúvida nenhuma que a afectiva para mim é a 
principal” [CF3-EN] 

6. “implica o recurso a saberes e estratégias de vária ordem, resulta de um conjunto de atitudes, como a vontade, a abertura e disponibilidade ao outro e do reconhecimento 
da diferença, e é potenciada pela capacidade natural que o ser humano tem para a aquisição e desenvolvimento da linguagem.” [OF3-DBOR2] 

 

d) representações sobre a interculturalidade  [Entrevistas = 1 UC] 

1. “eu quando falo em intercultura intercultura / é uma grande abertura não é? uma grande abertura uma receptividade muito grande a outra realidade” [CF2-EN] 
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e) Papéis atribuídos ao comunicador intercultural [Entrevistas = 1 UC] 

1. “o comunicador intercultural deve facilitar ao máximo // facilitar ao máximo ahm a qualidade” [CF2-EN] 

 

f) Mais-valias da CCI [Entrevistas = 1 UC] 

1. “tem mais facilidade de ir a fontes fidedignas porque acho que não há nada como os livros escritos pelos próprios autores não é? para nós lá chegarmos (…) ter a 
certeza” [CF3-EN] 
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REPRESENTAÇÕES – FATORES DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE 

Categorias Subcategorias 

Colaboração 

Parcerias com outras instituições: 
1. “é sempre muito interessante por exemplo ahm quando convidamos alguém fora da escola que vem de fora da escola ahm para integrar um projeto da 
própria escola e que vem / e que traz a sua experiência a sua vivência as suas ideias / tudo isto tem contribuído MUITO para o meu alargamento ahm 
alargamento dos meus horizontes” [CF2-EN] 
2. “sempre que a escola se abriu ao exterior ahm portanto com a vinda à escola de figuras relacionadas com qualquer área e que vêm trazer o seu 
testemunho / eu sempre vi tudo isto / todos estes contactos contribuíram muito para o meu alargamento / para o meu enriquecimento” [CF2-EN] 
3. “é uma experiência diferente / vais para os centros de dia vais para os jardins de infância orientar estágios das tuas alunas do curso tecnológico de ação 
social e conheces outras educadoras / conheces outras pessoas / não estamos só fechados na escola” [PI2-EN] 
 
Trabalho colaborativo com colegas: 
1. penso que nestes últimos anos / pelo menos  / que evoluí bastante / fruto / (…) ou os documentos / o trabalho com / também / com o grupo / com a 
OF2 por exemplo” [OF1-EN] 
2. “uma cabeça não pensa tudo / se nós juntarmos muitas cabeças / o resultado é sempre mais profícuo / não é?” [CF1-EN] 
3. “daí nós termos que partilhar com os colegas para irmos aprendendo uns com os outros” [CF1-EN] 
4. “todos os anos trabalho com pessoas diferentes pessoas com quem ahm que já conhecia há uns anos e agora trabalho e digo que pessoa com tanto 
valor ainda bem que tive a sorte e depois eu acho que tenho sempre uma sorte / de me juntar por obrigação a determinadas pessoas com quem eu acho 
que aprendo muito (…) mas de facto acho que tenho muita sorte nas pessoas que vou encontrando no meu caminho (…) eu tenho a sorte de aprender 
imenso e de me desenvolver como profissional e como pessoa” [PI2-EN] 
5. “O trabalho colaborativo é sempre enriquecedor” [OF2-DBOR4] 
6. “A partilha é essencial e enriquece a aprendizagem que torna mais interactiva e actual” [PI3-DBOR2] 
 
Vontade de aprender com os alunos: 
1. “eu aos meus alunos digo sempre no início das aulas (…) eu estou aqui e embora seja a professora e vocês os alunos / nós aqui temos uma permuta / de 
conhecimentos eu vou aprender convosco e vocês vão aprender alguma coisa comigo mas eu vou aprender muito convosco / porquê? porque na inter-
relação professor-aluno o professor está sempre a aprender com o aluno porque vocês são mais do que eu / eu sou uma e vocês são vinte e tais / 
portanto eu tenho forçosamente que aprender muito mais convosco” [CF3-EN] 

10 UC 

Contexto 

Caraterísticas do macro-contexto: 
1. “culturas que me ajudam a perceber melhor também os miúdos que eu tenho à frente que me ajudam a não perceber por que é que as pessoas 
algumas estão na escola tão fechadas e têm medo de ir” [PI2-EN] 
 
Caraterísticas do meso-contexto: 
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1. “eu colocava aí uma coisa muito importante nestes dois últimos anos / ahm acho que se deu em mim / talvez fruto da conjuntura da minha vivência / 
de toda a conjuntura / ahm económica / mundial / social / esta grande disparidade está a haver uma disparidade cada vez maior entre ricos e pobres / e 
está a haver mais concretamente a nível de escola vamos agora para os nossos alunos para os alunos / ahm um alheamento cada vez maior dos pais 
relativamente aos filhos / na escola neste momento / na escola neste momento eu não estou a vislumbrar muito ahm o espírito humano tem diminuído 
muito  / não se vislumbra eu não vislumbro (…) não se vislumbra / um maior refinamento uma maior delicadeza recetividade a tudo aos outros / ahm à 
cultura / ahm ler / saber / o tal alcance da sabedoria não é? / eu não sinto isso eu não vejo isso / depois <IND> para a realidade maior fora de nós / que é 
toda a conjuntura a nível do planeta (…) guerras relações entre estados” [CF2-EN] 
 
Cultura de trabalho na escola: 
“aliás isso é o que se passa por exemplo no trabalho de grupo que nós fazemos aqui na escola uns com os outros (…) uma cabeça não pensa tudo / se nós 
juntarmos muitas cabeças / o resultado é sempre mais profícuo / não é?” [CF1-EN] 

3 UC 

Formação 

Ações de formação contínua de professores: 
1. “penso que nestes últimos anos / pelo menos  / que evoluí bastante / fruto / ou das ações de formação / cada uma vai-nos dando a sua achega / e 
depois tudo somado / daí a uns anos vê-se a melhoria” [OF1-EN] 
2. “se não tivesse lido nada sobre interculturalidade multiculturalismo e essas coisas todas / se calhar eu não atuava com eles não reagia e não lhes dava 
os conselhos que dou da mesma forma que dou neste momento / ahm porque esse se calhar o meu saber seria muito mais espartilhado” [PI1-EN] 
3. “ao longo da minha carreira fui fazendo sempre formação não é? que também é muito importante (…) às vezes nem é o que nós vamos aprender 
propriamente / é discutir / é partilhar / coisas que nós às vezes até até sabemos / intuitivamente / se calhar já sabemos intuitivamente mas dá-nos 
sempre a possibilidade de nós discutirmos com alguém / e depois também no fundo abrem-se outras portas outros horizontes” [CF1-EN] 
4. “eu acho que foi a partir do nosso cursinho / que eu comecei a pensar um pouco mais assim de uma maneira mais abrangente porque lá está / eu antes 
ahm / porque tivemos a oportunidade de discutir o que é isto da comunicação intercultural / plurilingue” [CF1-EN] 
5. “daí nós termos que fazer formações não é?” [CF1-EN] 
6. “algumas ações de formação que fiz em formação contínua (…) ajudou-me bastante a clarificar / ajudou-me a conseguir certas posturas não é? a gente 
melhora” [CF2-EN] 
7. “tive formações e agora a nível global que foram muito úteis do ponto de vista de depois eu usar esse conhecimento na prática / ou esse treino que eu 
tive porque eu acho que é tudo uma questão de treino” [OF3-EN] 
8. “Penso que a formação tem um papel fundamental no quebrar de velhos hábitos, na abertura de horizontes ou na indicação de caminhos alternativos” 
[OF3-DBOR7] 
 
Estágio profissional: 
1. “quando fiz o meu estágio ahm portanto tive uma boa experiência de estágio (…) foi realmente uma grande escola para mim eu aprendi muito lá com 
ótimos colegas / ótimos profissionais que estavam lá à frente do ensino ahm portanto que foram os meus delegados digamos assim à profissionalização / 
que foi dois anos de estágio e depois também os orientadores pedagógicos também eram pessoas ahm bastante / bastante cultas bastante exigentes 
bastante obrigavam-nos realmente a ter um conhecimento ahm pronto das Ciências da Educação e éramos obrigados a ler muitos livros de filosofia da 



Anexo 6.5 - Fatores de Desenvolvimento Profissional Docente 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas  -     Mónica Bastos 
 

educação da época (…) mas também [valorizavam] o saber-fazer o saber pedagógico e isso aí era muito importante isso era muito valorizado” [CF3-EN] 
2. “o primeiro [momento marcante] foi o meu estágio” [OF2-EN] 
 
Experiências de formação informais: 
1. “eu nesta altura li umas coisitas (…) porque eu estava a desenvolver um trabalho com a Mónica (…) e eu achava que também devia lá está devia 
desenvolver a minha autonomia também a este nível / devia ler umas coisitas para poder enriquecer o trabalho não só com a Mónica / mas também eu 
própria” [CF1-EN] 
2. “termos que investigar também o tal autoconhecimento autoinstrução” [CF1-EN] 
3. “todas as experiências que nós temos sejam em formação de caráter formal / ou outra / outro tipo de experiências todas elas nos moldam (…) todas 
elas nos determinam” [OF3-EN] 
4. “agora se perguntares o quê? é o crescimento natural da pessoa a idade os conhecimentos com umas pessoas e com outras / o acesso a determinadas 
informações / tem sido tudo isso” [PI2-EN] 
 
Experiências de formação internacionais: 
1. “tenho frequentado cursos do programa Socrates” [PI2-EN] 
 
Formação pós-graduada: 
1. “culminou com o meu Mestrado (…) enquanto comunicadora intercultural eu acho que começo a ganhar consciência uma consciência maior para isto 
com o Mestrado (…) portanto foi de facto a alavanca (…) começo pela primeira vez a ahm a ler sobre competência de comunicação plurilingue e 
intercultural” [OF2-EN] 
2. “já na universidade na altura em que andámos a frequentar o Mestrado também” [PI1-EN] 
 
Modelos de referência como docentes: 
1. “foi a minha orientadora / eu fiz aquele estágio esquisito em que o orientador poderia não coincidir com a especialidade (…) ahm era formação em 
serviço ou profissionalização em serviço ou não sei quê / pronto (…) e por acaso a minha orientadora ahm era da minha especialidade era de Francês / e 
ahm / orientadora da Escola Superior de Educação / portanto eu não estou a falar da da escola / mas a da escola também / também foi uma querida e 
também me ensinou sobretudo a ajudar-me a organizar / que eu era muito desorganizada (…) mas / o bichinho por / pelo Francês por ser professora pela 
Didática por procurar / foi a orientadora da Escola Superior de Educação / esse foi o primeiro momento” [OF2-EN] 
2. “o que contribuiu continuo a achar que foi um pouco aquilo que eu vi em professores que eu tive / nomeadamente quando andava no secundário eu 
tive uma professora de Alemão que me marcou bastante aliás / eu tive duas professoras de Alemão e tanto uma como outra foram de facto das coisas 
mais interessantes que eu tive até hoje e que por isso ainda hoje recordo não é? / ahm porque de facyi tinham uma caraterística que era chamar o mundo 
real para dentro da sala de aula (…) se calhar ao longo do tempo eu tentei ser uma professora de línguas à imagem e semelhança dessas professoras que 
eu tive (…) eu acabei por ser um bocado o resultado dessas pessoas que me marcaram” [PI1-EN] 
3. “depois na universidade tive outros igualmente interessantes ahm recordo uma professora que tive de cultura portuguesa que eu acho que era 
fenomenal e que conhecia muito bem as pessoas e sabia se dava para puxar por elas se não dava para puxar por elas se dava para estimular mais este 
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conhecimento ou aquele e portanto / eu acho que no fundo foi um bocadinho ahm um bocadinho isso tudo ou TENTEI tornar-me um bocadinho não quer 
dizer que tenha conseguido tornar-me tão boa como qualquer um deles (…) foram essas referências” [PI1-EN] 
4. “eu acho que tive professores fantásticos no básico / ahm o Inglês então eu lembro-me de ir para a frente do espelho imitar as coisas que eu aprendia 
na aula / tal como antes eu ia para o jardim para o quintal / falar para as árvores e para as videiras / ahm a dizer como é que as coisas se diziam e falavam 
(…) já era professora para as árvores e para as videiras eu há uma imagem que eu tenho minha não sei que idade é que eu teria mas andaria na escola 
primária de certeza absoluta que eu estava a ralhar com uma árvore e a explicar-lhe que hábito se escrevia com *h* / eu tenho essa imagem / minha / 
porque isso eram coisas que eu ouvia / que eu observava / não que tivessem acontecido comigo / mas e depois eu reproduzia / e eu fazia muito assim eu 
fazia muito por reprodução” [OF3-EN] 
5. “ALGUNS professores que eu tive / me marcaram nesse sentido também” [OF3-EN] 
6. “a questão de ser professora acabou por ir sendo construída quase / como é que eu hei de explicar / inconscientemente / ahm pelos modelos e 
referências que eu tive de alguns professores meus ahm e foram quase todos eles professores de Português (…) mas também tive alguns sobretudo no 
básico / tive de Inglês e de Francês que me marcaram bastante (…) e acho que foram eles os responsáveis por eu gostar tanto de línguas / porque eu 
comecei a sentir que tinha facilidade em aprender” [OF3-EN] 
7. “há sempre um ou outro professor que foram professores de referência para nós (…) e portanto houve duas pessoas de línguas que tiveram que me 
marcaram imenso / uma numa fase mais adolescente digamos assim e que curiosamente foram sempre professoras de Inglês (…) nem sei bem se foi / se 
foi pelas questões da língua em si ou pela forma como ensinavam a língua em si mas se calhar foi pela forma como estavam no ensino / e que 
curiosamente coincidiu serem professoras de línguas / digo eu ahm que me marcaram imenso pela inovação pela mudança pela forma completamente 
diferente como nos faziam aprender / coincidiu serem ambas professoras de Inglês  / e depois foi mais à frente já na fase universitária onde de facto tive 
também uma pessoa que para mim é absolutamente de referência e que foi excelente / excelente e que me continuou a fazer perceber que estava bem 
no sítio onde estava (…) porque conseguiram de facto fazerem-nos perceber que aquilo que fazemos é muito bom e é aquilo que gostamos / e isto eu 
acho que é a sensação mais difícil de se conseguir transmitir a alguém” [PI3-EN] 
 
Outros modelos de referência: 
1. “o meu pai também foi uma pessoa sempre muito atirada para a frente” [PI2-EN] 

25 UC 

Indivíduo 

Conhecimento profissional, de caráter prático: 
1. “não comecei a dar aulas ontem portanto também já aprendi alguma coisinha / agora quando se põem se calhar com muitas teorias eu como não tenho 
lido muito sobre isto ou sobre aquilo (…) calo-me / e ouço e ouço e depois penso não concordo mas até posso um dia ir ler qualquer coisa e dizer olha 
afinal a pessoa tinha razão ou então olha realmente isto / tenho pensado muitas vezes nisto / penso sempre que sou idiota e afinal não escrevi porque 
tenho medo que a minha ideia seja idiota e afinal caramba eu não sou a única esperta no mundo mas por que é que eu vejo e os outros não veem? (…) 
acho que vai fazendo com que a pessoa ao longo do tempo vá criando um bocadinho mais de segurança numa área ou noutra ” [PI2-EN] 
 
Curiosidade pelo Outro 
1. “eu já desde muito pequenina eu sempre tive grandes sonhos de viajar / conhecer o mundo (…) sentir necessidade de abrir um pouco os meus 
horizontes / ahm ir mais além e as línguas serem um passaporte para isso (…) isto tem a ver com a minha maneira de ser” [CF1-EN] 
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2. “gosto de conhecer outras culturas sempre gostei de viajar” [PI2-EN] 
 
Ética profissional: 
1. “o respeitar o outro isso / para mim não passa pela cabeça / enganar este para conseguir ter o lugar do outro não me passa pela cabeça porque não sei 
/ porque também não gosto de protagonismo” [PI2-EN] 
 
Experiências de ensino/aprendizagem 
1. “tive algumas situações com os alunos em que ahm / que o *feedback* que eles me davam / assim mais no início da minha carreira / era um 
*feedback* positivo e eu achava que eles gostavam de estar nas aulas e que eles gostavam de estar a aprender apesar de não gostarem muito da 
disciplina (…) portanto isso também me motivou” [OF2-EN] 
2. “tive um aluno que era alemão / e que esteve a fazer três meses um período completo connosco / e por acaso era engraçado porque foi uma forma de 
de olhe de me lembrar outra vez de algumas coisas de Alemão que tinha aprendido / e de tentar se calhar de dar as minhas aulas de uma outra maneira a 
que ele também integrasse a turma e não tivesse assim completamente despernado (…) tenho tido outras experiências assim deste género que me 
obrigam a recorrer a conhecimentos seja lá do que for / ahm já tive uma aluna russa / ahm que tinha chegado há pouco tempo e portanto não sabia nada 
e pronto eu tive de fazer das tripas coração e tentar ajudá-la de alguma forma” [PI1-EN] 
3. “viagens de estudo ah viagens de estudo que foram feitas também” [CF2-EN] 
4. “mesmo nas próprias aulas há momentos muito interessantes que acho que são enriquecedores penso eu porque trazem outros valores para nós 
também / sempre que tratamos sempre que tratamos de Direitos Humanos sempre que tratamos de Direitos da Criança / sempre que se faz a 
comparação ahm do acesso à educação nos países ocidentais ahm com a mesma problemática noutros países / ahm mais pobres onde não há esse acesso 
/ ahm sempre que se fazem pesquisas biográficas / eu acho que tudo isso enriquece os alunos e enriquece-nos a nós” [CF2-EN] 
5. “também já trabalhei com alunos de língua estrangeira (…) cá na escola / também já dei portanto não nos termos da atualidade como está agora a ser 
exigido com um programa próprio (…) na altura eu dava aula de PLNM portanto a alunos ahm / pronto e de certa forma eram mais apoio (…) do que 
propriamente aula (…) de uma turma de um programa que eu tinha que criar e que tinha os adaptar / e foi uma experiência também foi uma mais-valia 
muito grande porque eu tive ucranianos / ahm passaram-me alunos pela mão belíssimos alunos / que eu não sei não entendo como é que eles 
compreendiam tão rápido o Português / e davam lições aos nossos próprios alunos” [CF3-EN] 
6. “para mim foi também uma mais-valia o facto de conviver com ele e de os ter como alunos” [CF3-EN] 
 
Gosto por e apetência para as línguas: 
1. “para já eu sempre tive jeito para as línguas (…) depois gosto de ouvir os outros” [PI2-EN] 
 
Gosto por desafios: 
1. “as minhas colegas dizem que não percebem como é que eu sou tão despachada como é que não tenho medo disto e medo daquilo / mas é assim quer 
dizer / há coisas que nós não aproveitamos logo / não é? neste momento propus-me para o curso tecnológico de ação social / uma colega no ano passado 
disse PI2 estás interessada nisto? olha já propus às colegas mais velhas e ninguém quer vir porque está com medo / acham que isto e aquilo ela explicou-
me e eu assim não vejo por que é que hão de ter medo / hoje estou com ela” [PI2-EN] 
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2. “quando me aparece uma coisita que eu ache que minimamente consigo / não estou preocupada ó pá se eu não tiver sucesso sinto-me fracassada ó pá 
é assim / sou humana / as pessoas quando me convidam para uma determinada coisa ou outra é porque também já me conhecem / e sabem que eu não 
sou / que sou boa nisto mas não sou boa naquilo” [PI2-EN] 
3. “Também fui aprendendo, ao longo da minha carreira, a arriscar. Tal vai-me ajudando a ganhar auto-confiança e vai-me ‘convidando’ a investir mais” 
[OF2-DBOR7] 
 
Motivação pela profissão: 
1. “eu comecei a pensar ser professora de línguas quando já andava na escola primária (…) eu escrevi para a minha professora da escola primária em que 
eu nessa altura já dizia que queria ser professora de línguas / pois (…) professora de LÍNGUAS / não era uma professora qualquer // as minhas motivações 
na altura não sei / mas era uma tendência acho que natural” [CF1-EN] 
2. “parece que já é realmente uma coisa inata / isto obviamente que não se pode dizer / mas é assim que eu sinto” [OF3-EN] 
3. “sempre quis ser professora de línguas sim / às vezes há pessoas que têm este problema ai o que é que eu hei de seguir? nunca passei por esse 
processo difícil de escolha (…) foi um percurso naturalíssimo” [PI2-EN] 
4. “o gosto (…) uma pessoa que goste vai naturalmente procurando e as coisas vão surgindo e uma pessoa interessa-se por elas e / é um tal andar” [PI2-
EN] 
5. “é como ser professor / ser professor é a mesma coisa para mim / será que de facto não há uma tendência uma coisa qualquer cá dentro que nos 
predispõe mais / e nos dirige a vocação mais para aquele lado? / será que uma pessoa que não tem jeito nenhum se for trabalhada / percebe? / é 
trabalhada é modulada / consegue lá chegar da mesma forma? consegue? eu duvido” [PI3-EN] 
6. “É com gosto e até com alegria que estamos a fazer este trabalho. Gostamos de ensinar” [PI3-DBOR3] 
 
Outras experiências profissionais 
1. “o facto de eu orientar estágio ahm também me ajudou muito a crescer (…) como professora de línguas”  [OF2-EN] 
2. “convidaram-me para ir para o CAE / e telefonaram-me PI2 temos um desafio para ti queres vir trabalhar connosco para o CAE? / eu nunca tinha ouvido 
falar grande coisa do CAE (…) eu pensei assim mas se é uma oportunidade que me estão a dar por que é que eu não hei de aproveitar apesar de ouvir 
dizer mal? (…) estive lá três anos / o primeiro ano não gostei / e disseram-me assim fica mais um porque só um não dá para ti veres o que isto é (…) aceitei 
a ideia / fiquei o segundo ano já gostei porque também apareceram pessoas com quem eu aprendi imenso / no fim desse ano já queria voltar à escola 
mas o coordenador insistiu muito (…) pronto mas chegaram aqueles três anos / não te posso dizer que tenha sido uma experiência que eu gostei / mas 
aprendi / percebi melhor muitas coisas que se passam na escola (…) apesar de não ter sido uma coisa que eu tenha adorado acho que foi importante” 
[PI2-EN] 
 
Percurso biográfico: 
1. “estou convencida que ahm a minha ligação às línguas tem que ver muito com o meu percurso biográfico / não sei se isto tem alguma relação científica 
direta ou não / ahm mas é o que sinto (…) para mim é importante e acho que foi marcante / ahm não só o meu nascimento mas a minha vivência 
sobretudo em África / portanto a grande parte da minha vida vivi em África e África foi o contrário do que acontecia aqui na altura na época não hoje / um 
mosaico perfeitamente intercultural completamente intercultural / sobretudo a então colónia ahm onde vivi e onde nasci que era Moçambique que era 
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talvez mais mosaico cultural ahm do que Angola / isto porquê? porque Moçambique vivia completamente influenciado pela língua pela maneira de ser e 
de estar da África do Sul (…) portanto a minha relação com outras línguas / começa logo aqui / e eu acho que isso foi importante / evidentemente me 
marcou biograficamente e depois também em termos de escolhas profissionais” [PI3-EN] 
 
Predisposição para refletir: 
1. “com a idade nós ficamos mais despertos para determinadas coisas ahm pequenos pormenores que me passaram despercebidos até aos vinte anos se 
calhar dos vinte não / por acaso acho que foi mais dos trinta para a frente é que uma pessoa está mais atenta a outras coisinhas ai eu nunca liguei 
nenhuma a isto e olha / até em relação a determinadas pessoas eu nunca dei valor a esta pessoa e olha afinal” [PI2-EN] 
2. “às vezes penso que andei tão preocupada em estudar para tirar o curso e estudar para isto e estudar para aquilo / que agora começo a despertar para 
coisas que eu na altura não tinha tempo de ver já pensei nisso / andamos tão obcecados não é? com a licenciatura ou com isto / que o que está ao lado 
nos passa despercebidos e que é tão importante / e que nos ajuda a crescer tanto como pessoa e como mãe e como colega e como amiga” [PI2-EN] 
3. “isso é ótimo quando nós paramos para pensar e para completar” [CF3-EN] 
4. “As oficinas de formação estimulam a reflexão que é essencial nas práticas profissionais” [PI3-DBOR2] 
5. “Somos ambas exigentes, reflexivas e gostamos de ir sempre mais além… Somos curiosas e inquietas e acho que isso que essas características são 
sempre muito importantes em qualquer interacção, quer em trabalhos de projecto e investigativos” [PI3-DBOR3] 
6. "Ao permitir a reflexão" [PI3-ACF] 
 
Predisposição para se autodesenvolver: 
1. “estimularam muito o meu desejo de aprender mais” [PI1-EN] 
2. “o facto é que quando nós acabamos o curso não ficamos a saber tudo e há muitas coisas que se vão desenvolvendo e que por exemplo quando eu 
terminei o curso não se falava minimamente em nada disto não é? / portanto no fundo o desejo de conhecer mais e de ler mais sobre o que se vai 
estando a fazer a esse nível também me proporciona exatamente essa visão das coisas” [PI1-EN] 
3. “mesmo a nível da informática porque também é um problema que nós temos / nós professores da minha era / é que nós eu costumo dizer que eu sou 
do tempo do papel e do lápis ainda pior eu sou do tempo da lousa e do gizinho da lousa / da lousa de ardósia / ahm entretanto com este avança 
tecnológico todo / ahm nós tivemos que nos ir atualizando” [CF1-EN] 
4. “quando fiz o meu curso / eu agora o que uso do meu curso é / ahm as competências que eu desenvolvi a nível da língua e não é? a nível da 
comunicação mas / eu tive que me ir atualizando a todos os níveis mesmo na relação pedagógica com os alunos hoje é muito diferente de há vinte anos 
atrás (…) daí termos que fazer formação termos que investigar também o tal autoconhecimento autoinstrução” [CF1-EN] 
5. “tenho vindo a aprender sempre / e de ano para ano descubro umas coisas ahm e vou tentando melhorar outras mas isto é mesmo verdade” [PI2-EN]  
6. “até te ia perguntar se não há formações para breve porque eu gostava de e estou a sentir falta de qualquer coisa” [PI2-EN] 
7. “sinto uma necessidade imensa de aprender e de me aperfeiçoar / que nunca chego à perfeição” [PI2-EN] 
8. “parece que só agora é que ando com capacidade para aprender <RISOS>” [PI2-EN] 
9. “quem aos quarenta anos ou aos sessenta diz que está plenamente desenvolvido olha coitado é feliz olha / mas eu não acredito” [PI2-EN] 
10. “na minha formação eu estou quase na reta final <RISOS> (…) sempre com vontade de continuar a formar-me pois evidentemente / porque tenho 
ainda me faltam cinco anos estou com sessenta vou fazer já sessenta e um em fevereiro” [CF3-EN] 
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11. “essa vontade de aprender” [CF3-EN] 
12. “Esta capacidade pode ser treinada e desenvolvida, assim queiramos (ou não)” [OF2-DBOR7] 
13. “estamos sempre interessadas em aprender mais e em participar em novos projectos e desafios. Estou convicta que o seu desenvolvimento no 
terreno vai ser interessante” [PI3-DBOR3] 
 
Relações afetivas nos contextos profissionais: 
1. “conhecemos pessoas mais interessantes do que outras / e normalmente tenho tendência ainda há aquela coisa de saber escolher os amigos não é? 
naturalmente às vezes inclino-me para umas pessoas / que instintivamente vejo que têm afinidades comigo / como gostam disto ou daquilo e 
daqueloutro e da área das línguas e isso tudo / e depois vamo-nos juntando e vamos viajando e vamos para as mesmas formações e pronto” [PI2-EN] 

43 UC 
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REPRESENTAÇÕES – CONSTRANGIMENTOS AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE 

Categorias Subcategorias 

Colaboração  

Contexto 

Excesso de trabalho na escola 
1. “tenho tido medo porque tenho tido muito trabalho na escola / tenho sempre imensas turmas / o que é que vou fazer? não vou fazer nada porque é 
mais trabalho e eu já tenho tanto que fazer” [CF2-EN] 
2. “não é bem não gostar do que faz porque quem tem vocação tem sempre vocação (…) é a papelada muita burocracia (…) e ter que estar a avaliar 
colegas” [CF3-EN] 

2 UC 

Formação 

Discrepâncias entre as necessidades dos professores no terreno e o que lhes oferece a formação 
1. “são poucas as formações que vão à parte prática que é o que as pessoas precisam no terreno neste momento como as escolas estão / as pessoas estão 
desesperadas por soluções / não é por teorias” [OF3-EN] 
 
Formação tendencialmente centrada na teoria 
1. “o que eu penso relativamente às formações é que eu acho que muitas delas são / ahm têm uma carga teórica excessiva / não têm ahm não há um 
espaço de ahm de reflexão e de troca / de interação / que eu acho que é muito importante” [OF3-EN] 
2. “foi tão teórica / tão teórica tão teórica / em trinta horas que / eu sinceramente digo eu não aprendi absolutamente nada” [OF3-EN] 
3. “são poucas as formações que vão à parte prática que é o que as pessoas precisam no terreno neste momento” [OF3-EN] 
4. “nesta área são um bocado chatas e os assuntos muito teóricos e que as pessoas às vezes começam a abafar com coisas muito pontuais e que não 
levam a lado nenhum+ não é? ai aconteceu-me isto e aconteceu-me aquilo e depois aquilo espremido em que é que ficamos o que é que adiantou 
partilhar? nada” [PI2-EN] 
 
Falta de interação (nomeadamente nas modalidades à distância) 
1. “eu considero aquilo como uma autoformação / eu sinto-me completamente sozinha / ahm precisava do confronto e da interação com os outros nós 
não temos nada / nem vontade de estar lá na plataforma às quinhentas da madrugada a falar com não sei quem que nem lá está / nem coincide na hora 
em que lá estamos” [OF3-EN] 

6 UC 

Indivíduo 

Falta de autoconfiança: 
1. “sinto-me uma garota / se calhar essa parte é que ainda não cresceu / se calhar vai ser sempre assim / e portanto não me sinto com autoridade cultural 
com maturidade para estar ali a gerir uma reunião de pessoas que para mim são pessoas todas melhores do que eu / isto é um complexo de inferioridade 
qualquer que devo ter (…) ou falta de auto-estima é portanto alguma coisa que eu ainda não resolvi / mas é natural assumo isso com naturalidade” [PI2-
EN] 
 
Falta de investimento no autodesenvolvimento 
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1. “continuo a pecar por não me atualizar no que diz respeito à literatura pelo menos dos povos cuja língua ensino / aí continuo a pecar não tenho tempo” 
[CF2-EN]  
 
Dificuldades em gerir o tempo 
1. “o problema é gerir tudo família escola formação pronto” [PI2-EN] 
2. “às vezes quero fazer aquele trabalho melhor mas não tenho tempo tenho isto isto isto ou porque estou cansada realmente hoje não dá mais (…) 
depende do tempo acho que realmente a palavra tempo até já enjoa ouvir falar mas de facto uma pessoa tem que gerir para se dedicar” [PI2-EN] 
 
Dificuldade em gerir prioridades 
1. “eu neste momento gostaria mais de investir na profissão porque também gosto mas tenho que me lembrar que também tenho os dois miúdos em 
casa e que não voltam a ter seis nem voltam a ter treze e que aquilo que eu fizer agora se calhar vai influenciar para o resto / acho que me ia custar muito 
pensar não fiz por eles o que podia ter feito naquela idade então deixa-me cá esmiuçar (…) mas como é que é? quem muitos burros toca algum deixa para 
trás eu vou tentar não deixar nenhum mas pronto não sei qual deixo se calhar até é o meu equilíbrio” [PI2-EN] 
2. “agora também tenho uma vida mais complicada do que ahm não é só eu tenho muitas funções sou mãe sou pai sou educadora do meu filho (…) depois 
tenho que ser ahm (…) desdobro-me (…) pronto ainda mais / e agora tenho que ahm ainda vou fazer parte agora a partir deste ano ahm do corpo da 
direção da escola onde está o meu filho foi-me solicitado e eu não ahm (…) não tive como recusar / até porque acho que em primeiro lugar está a 
educação do meu filho e está o bem-estar daquelas crianças” [CF3-EN] 

6 UC 
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REPRESENTAÇÕES – POTENCIALIDADES DO CURSO – 17 UC 

Categorias Subcategorias 

Análise da 

realidade 

linguística da sua 

escola 

1. “Contacto com a realidade linguística da escola onde trabalho” resposta à pergunta “O que mais gostei foi” do questionário de 
avaliação da oficina de formação) - "tendo consciência da sua existência ainda não tinha reflectido sobre o assunto." [PI2-ACF] 
2. “Contacto com a realidade linguística da escola onde trabalho” resposta à pergunta “O que mais gostei foi” do questionário de 
avaliação da oficina de formação) - "fiquei a conhecer o número de alunos estrangeiros que a frequentam e também me levou a 
reflectir sobre essa temática que me escapava" [CF3-ACF] 

2 UC 

Atualidade e 

pertinência da 

temática 

1. “permitiu a reflexão duma realidade cada vez mais presente nas escolas.” [PI3-ACF] 
2. “é muito pertinente na escola actual” [CF1-ACF] 

2 UC 

Estrutura da ação 

de formação 

1. "Foi bem estruturada" [PI3-ACF] 
2. "coerência da estruturação" [PI3-ACF] 

2 UC 

Caráter 

pragmático 

1. "Com o desenrolar da acção foi-me cativando pelo seu carácter pragmático." [PI2-ACF] 
2. "Primitivamente pareceu-me muito técnica mas com o desenrolar das sessões tornou-se com um carácter mais pragmático." [CF3-
ACF] 

2 UC 

Caráter reflexivo 
1. "será sempre de uma enorme utilidade para mim poder participar em acções que, tal como esta, me permitam reflectir sobre o meu 
papel enquanto professora de línguas." [PI1-ACF] 

1 UC 

Diversidade de 

material 

1. "o contacto com informação variada (…) Nomeadamente documentos oficiais, estudos, relatórios, legislação…" [CF2-ACF] 
1 UC 

Espírito de 

descoberta 

1. "espírito de descoberta" [PI1-ACF] 
1 UC 

Interação entre 
teoria e prática 

1. “um de carácter mais teórico e um outro de carácter mais prático. Na primeira parte analisámos (…) um documento extraído do 
Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas sobre ‘as competências do utilizador / aprendente’. Este documento 
proporcionou-nos a reflexão sobre as competências gerais de qualquer aprendente de uma língua. Verificámos depois, no 2º momento 
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da sessão, como se podem trabalhar e mobilizar estas competências na prática através da apresentação de projectos educativos 
implementados pelas colegas Ana Raquel, Leonor Santos e Mª Teresa Páscoa. Gostei, foi interessante e alargou horizontes na nossa 
profissionalidade docente” [PI3-DBCR2] 

1 UC 

Portefólio 

Profissional 

1. "acho que a metodologia de trabalho (organização) 'Portefólio' muito boa, contribuindo para uma maior autonomia e 
responsabilização do utilizador." [CF2-ACF] 

1 UC 

Trabalho 

colaborativo 

1. “trabalhar em grupo” (resposta à pergunta “O que mais gostei foi” do questionário de avaliação da oficina de formação) - "porque 
nos permite a partilha de conhecimentos e experiências." [PI3-ACF] 
2. “trabalhar em grupo” (resposta à pergunta “O que mais gostei foi” do questionário de avaliação da oficina de formação) -"gosto de 
debater questões e partilhar opiniões" [CF1-ACF] 
3. "espírito de equipa" [PI3-ACF] 

3 UC 

Trabalho 

integrado das 

línguas 

1. “Abordagem integrada das línguas” (resposta à pergunta “O que mais gostei foi” do questionário de avaliação da oficina de 
formação) - "ao reduzir o meu ensino ao português esqueci que também ele era uma língua (para alguns estrangeira)” [PI1-ACF] 

1 UC 
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REPRESENTAÇÕES – POTENCIALIDADES DA OFICINA – 88 UC 

Categorias Subcategorias 

Caráter acional 

1. “daquilo que eu me lembro a que nós fizemos foi (…) foi a mais prática / foi a mais é foi o fazer o *learn by doing*” [OF3-EN] 
2. “da formação toda que fiz se eu lhe disser / que provavelmente trinta por cento é que foi / é que teve interesse prático de aplicação 
/ está a ver? (…) ela foi precisamente ela foi o contrário daquilo / ela está nesses tais trinta por cento de que falei” [OF3-EN] 
3. “é uma oportunidade de trabalhar esta competência em ambiente real. Portanto, espero experimentar, testar, avaliar como posso 
usar a minha capacidade de intercompreensão por um lado (…). Espero poder aplicar na aula estratégias de intercompreensão, fruto 
da minha experiência nesta açã de formação” [OF1-DBOR2] – a propósito do eixo agir comunicativo e intercultural 
4. “Mas, como ‘saber’ não é necessariamente ‘saber-fazer’, uma coisa é informar-me sobre as teorias e os modelos, outra é ser 
confrontada com as minhas próprias capacidades para transformar a informação recebida, dar-lhe corpo e ser capaz de gerir no 
terreno – a sala de aula” [OF2-DBOR7] 
5. “Qualquer bom aprendente é aquele que aprende a adaptar-se e a mudar. Penso que esta oficina de formação nos permitiu colocar-
nos no papel desse aprendente que se coloca face a novos desafios e contextos de aprendizagem num processo progressivo de 
construção autónoma de conhecimento, no âmbito das várias dimensões formativas das línguas (cognitiva, social, metalinguística, 
etc.)” [OF3-DBOR6] 
6. “esta [formação] constituiu um verdadeiro desafio considerando as experiências únicas proporcionadas: o universo da interação 
intercultural e plurilingue, ainda que num contexto virtual, a realização de um e-portefólio profissional e a planificação e concepção / 
implementação de um projecto de investigação-acção, a criação conjunta de documentos e, por fim, as capacidades de trabalho 
testadas” [OF3-DBOR7] 
7. "permitiu (…) trabalhar a prática pedagógica" [OF3-AOF] 
8. "trabalhou-se, desenvolveram-se projectos" [OF2-AOF] 
9. “O primeiro momento interessante é pensar sobre, mas há também um segundo momento interessante: experimentar, ver como 
resulta” [PI3-DI] 
10. "foi importante (…) aprender a contextualizá-las [as noções] e pô-las em prática."[PI3-AOF] 

10 UC 

Caráter reflexivo 

1. “com a reflexão, lá se foram individualizando ideias até chegar ao nosso tema. A partir daí as reflexões foram amadurecendo e 
pouco a pouco o projecto tomou forma” [OF1-DBOR2] – a propósito do eixo agir profissional 
2. “Esta formação veio dar um grande contributo neste sentido pelas reflexões que proporcionou” [OF2-DBOR6] 
3. "permitiu (…) a reflexão sobre o desempenho profissional" [OF3-AOF] 



Anexo 6.6 - Potencialidades e constrangimentos do plano de formação 

A Educação Intercultural na formação contínua de professores de línguas  -     Mónica Bastos 
 

4. "esta acção foi uma experiência muito útil ao nível da reflexão sobre as práticas profissionais" [OF3-AOF] 
5. “Houve aspectos interessantes que foram geradores de alguma perplexidade pela circunstância de não termos pensado nisso até ao 
momento. A possibilidade da existência de uma língua franca comunitária que todos dominam, mas que não é a sua, é disso um 
exemplo. As implicações que daí podem advir são igualmente sugestivas e lançam tantas outras questões de reflexão: perder-se-ão as 
identidades culturais? Esbater-se-ão as características diferenciadoras? Estas são algumas questões que me marcaram… São muito 
agradáveis estas sessões” [PI3-DBOR2] 
6. “As várias reflexões que fomos fazendo ao longo desta oficina de formação favoreceram novas perspectivas sobre a 
intercompreensão, o plurilinguismo e o multiculturalismo” [PI3-DBOR4] 
7. "serviu para reflectir, desta feita, ainda mais conjuntamente sobre questões que me preocupam enquanto professora de línguas." 
[PI1-ACF] 
8. “Esta acção foi um longo e profícuo percurso de aprendizagem que lançou algumas sementes reflexivas sobre o modo como 
assumimos o papel de professores de línguas” [OF3-DBOR7] 

8 UC 

Clima de trabalho 
1. “o entusiasmo” [OF2-AOF] 
2. “o clima de trabalho desta oficina de formação foi óptimo o que facilitou e favoreceu o desenvolvimento do trabalho” [PI3-DBOR4] 

2 UC 

Dinâmicas de 

informação-

experimentação-

reflexão 

1. “obviamente que teve aquela parte de entender conceitos mas não foi extremamente alongada nem massacrante no sentido de 
estarmos sempre a ler as mesmas coisas ou sobre as mesmas coisas / e teve uma forte componente de aplicação / de experimentação 
/ não é? e de reflexão sobre essa experimentação / porque eu acho que essa é que é a parte mais interessante / é nós termos a 
oportunidade de operacionalizar aquilo que estamos a aprender / e verificar até que ponto aquilo se adequa ou não / de que maneira 
é que se pode reformular não é? / fazer então a avaliação da / e depois ver que ganhos é que nós tivemos com isso / que horizontes é 
que nos abriu porque eu acho que é MAIS é mais pela parte experimental” [OF3-EN] 
2. “O que têm de bom estas oportunidades de formação, é o facto de nos proporcionar um encontro com a ‘teoria’ (muito esquecida 
no corre-corre da nossa prática diária), de nos fazer reganhar o interesse pela experimentação, de descobrirmos ecos de vivências 
passadas…” [OF2-DBOR2] 
3. “Como aluna, preciso de tempo para aprender e tenho noção das minhas fragilidades. Aprendo vendo, lendo, pensando, fazendo, 
actuando… A formação faz para mim muito mais sentido se proporcionar estas maneiras de aprender. Foi o caso! Vivemos episódios 
de intercompreensão, experienciámos momentos de comunicação intercultural, pensámos e decidimos sobre um projecto, 
pesquisámos e construímos documentos, movimentámo-nos em ambiente virtual, fizemos, reflectimos…” [OF2-DBOR7] 
4. “nós íamos para lá e havia logo não estavas ali a papaguear coisas e obrigavas-nos logo a nós a fazer e eu acho que é importante isso 
até em termos como professora (…) gostei muito do assunto dos temas que tu nos arranjaste a forma como depois nos obrigavas a 
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refletir quase que inconscientemente éramos obrigadas a falar daquilo / gostei / portanto gostei do formato e ahm e esse tipo de 
formações eu acho que são úteis (…) acho que até foi a única / em que me lembro de ter trabalhado assim” [PI2-EN] 
5. “gostei imenso de participar neste projecto pela magnífica oportunidade de partilhar experiências e aprofundar conhecimentos, 
desenvolvendo e perspectivando as dimensões da minha profissionalidade docente” [PI3-DBOR4] 

5 UC 

Eixo agir 

plurilingue e 

intercultural 

1. “Achei interessante este tipo de comunicação com pessoas de todo o mundo, porque apesar de sermos de culturas diferentes, todos 
comunicámos sem problemas. Foi engraçado, aprendi coisas sobre o mundo dos outros, sobre os outros; houve momentos de humor e 
de trabalho, houve troca e partilha. Gostei!” [OF1-DBOR6] 
2. “Considero que esta experiência foi muito proveitosa para a minha formação pessoal e profissional: contactei com pessoas de 
culturas diferentes” [OF1-DBOR7]  
3. “é a primeira vez que estou numa coisa destas. Nunca participei em chats, forums… por isso me senti um tanto perdida… (…) Foi 
muito interessante perceber como as diferentes nacionalidades (pessoas / línguas) se reúnem e se interessam por temas comuns, 
partilham ideias, dão opiniões, criticam, estão de acordo… Também foi com grande curiosidade que me ‘fixei’ nas diferentes línguas 
para tentar compreender o que as aproximava do português (…), descodificar o sentido, … gostei particularmente… Os temas, objectos 
de discussão, também não têm nacionalidade, parece que as preocupações das pessoas são universais… [OF2-DBOR1] 
4. “Estou com uma grande curiosidade para perceber que recursos vamos nós mobilizar, ao nível da intercompreensão, para 
comunicarmos com o outro. Parece-me que a transparência vocabular vai ser um deles, mas não será, certamente o único.” [OF2-
DBOR2] 
5. “Espero também que a minha participação nesta plataforma contribua para o desenvolvimento do meu entendimento acerca do 
que é a competência de intercompreensão para a poder trabalhar, planificar e incluir no meu trabalho didáctico” [OF2-DBOR2] 
6. “A minha experiência de formação, nesta primeira fase, tem sido de aprendizagem sobretudo em dois aspectos; por um lado, sobre 
o potencial que este recurso – Internet – proporciona, enquanto meio de comunicação. Como já atrás tinha afirmado, nunca, até à 
data tinha participado em chats ou forums” [OF2-DBOR3] 
7. “Só participei no fórum uma vez, a primeira. Um pouco ansiosa, estado natural de quem experimenta qualquer coisa pela primeira 
vez. Como fazer? O que escrever? Alguém responderá? Será que me percebem? Bem, estes medos foram-se desvanecendo após as 
primeiras frases escritas” [OF2-DBOR3] 
8. “Esta formação veio dar um grande contributo neste sentido (…) pelas situações de comunicação havidas (chats, fórum)” [OF2-
DBOR6] 
9. “espero conhecer e interagir com uma pluralidade linguística e cultural de indivíduos de diferentes origens e experiências de vida, 
que me permitam definir a minha identidade enquanto falante e aprendente de línguas e me permitam, também, desenvolver as 
minhas capacidades de intercompreensão, enriquecendo-me enquanto cidadã do mundo” [OF3-DBOR1] 
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10. “Esta plataforma, como referi na reflexão anterior, irá constituir um complemento formativo importante neste contexto: pelo 
acumular de experiências úteis enquanto cidadã europeia e do mundo, resultantes das várias interacções, e pelas reflexões e 
potenciais alterações que a experiência trará à minha prática docente” [OF3-DBOR2] 
11. “Considero que esta plataforma nos dará a possibilidade do efeito de espelho, mais do que qualquer outro cenário comunicativo, 
porque nos vai permitir obter um reflexo do modo como o fazemos, ainda que através do olhar e da reacção dos outros ao modo como 
e sobre o que comunicamos e, ao mesmo tempo, permitir-nos um espaço de reflexão sobre quem somos pessoal e profissionalmente” 
[OF3-DBOR3] 
12. “Foi um espaço interactivo onde todos se sentiram cómodos na realização das tarefas das diferentes fases (desde o quebrar do 
gelo até à criação do dossier de imprensa), bem como em todo o processo de comunicação e discussão dos diferentes temas 
propostos: fóruns, chats e e-mails. Efectivamente, funcionou como uma oficina/atelier de línguas com diferentes ferramentas e 
recursos com o objectivo de desenvolver competências de intercompreensão” [OF3-DBOR6] 
13. “Participar na plataforma galanet foi muito interessante para mim, uma vez que desconhecia esta modalidade de formação pessoal 
e profissional. Seria fantástico se os nossos alunos pudessem usufruir também desta oportunidade” [OF3-DBOR7] 
14. “Gostei muito de ter sido galateana por uns meses: pela novidade (nunca tinha participado numa experiência semelhante), pelas 
ideias que troquei e opiniões que partilhei, pelo que aprendi… sobre o(s) outro(s)… Ter participado nos chats (ainda que de forma 
reduzida) e ter comunicado na minha língua com outras línguas foi particularmente interessante e emocionante. Afinal o 
plurilinguismo é possível!... [OF2-GF] 
15. “…uma experiência e tanto! É tempo de fazer o balanço desta aventura de intercompreensão em línguas românicas. Tivemos a 
sensação de sermos poliglotas, ainda que não tenhamos estudado todas estas línguas de modo mais formal. Foi um contacto mais 
próximo com a variedade cultural e um despertar para as semelhanças naquilo que nos pode aproximar, quanto mais não seja ao nível 
da curiosidade pela diversidade e pela diferença” [OF3-GF] 
16. “Nesta plataforma teve lugar um debate a várias línguas, em que diferentes argumentos ideológicos e culturais se fizeram ouvir 
numa base de pleno entendimento” [OF3-GF] 
17. "comunicação em plataforma Galanet ” (resposta à pergunta “O que mais gostei foi” do questionário de avaliação da oficina de 
formação) -"pela novidade; pelo à-vontade. Tive a sensação de que já éramos todos conhecidos." [OF3-AOF] 
18. "ter participado no fórum, no chat” (resposta à pergunta “O que mais gostei foi” do questionário de avaliação da oficina de 
formação) -"nunca tinha experimentado tal, antes." [OF2-AOF] 
19. "comunicar no chat” (resposta à pergunta “O que mais gostei foi” do questionário de avaliação da oficina de formação) -"é uma 
forma diferente de comunicar que eu não conhecia. Tinha alguma inibição relativamente a esta comunicação." [OF1-AOF] 
20. "esta acção foi uma experiência muito útil ao nível (…) da interacção inter-pessoal e ao nível da interacção intercultural." [OF3-AOF] 
21. “Relativamente à plataforma Galanet, esta não foi de todo uma novidade para mim, pois já tinha trabalhado com um sistema 
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idêntico, (E-learning em 2010) estando já consciente das inúmeras vantagens do mesmo” [PI2-DBOR3] 
22. “É, por isso, muito interessante aceder à plataforma Galanet pela diversidade de experiências que permite, pelas reflexões e troca 
de impressões que estimula e favorece” [PI3-DBOR2] 
23. “Com tudo o que aprendemos aqui, com esta nova e interessantíssima experiência, só há motivos para continuarmos a contactar e 
a trocar boas práticas” [PI2-GF] 
24. "senti estar a entrar num espaço muito para além das fronteiras físicas." [PI1-AOF] 

24 UC 

Eixo Agir 

profissional 

1. “Profissionalmente, é mais um desafio, obriga-me a refectir sobre, conceptualizar e organizar/criar estratégias, materiais, formas de 
avaliação sobre matérias às quais, por tradição, não damos muita oportunidade na nossa prática diária. Nunca fiz, até hoje, ensino 
sistematizado da intercompreensão” [OF2-DBOR4] 
2. “Pensar as aulas por prjectos começa a ser, para mim, motivante e cada vez mais uma necessidade. Este trabalho vem, por isso, de 
encontro às minhas preocupações e fragilidades e espero com ele ficar mais alertada para o ensino da intercompreensão” [OF2-
DBOR4] 
3. “Esta formação veio dar um grande contributo neste sentido (…) pelos projectos desenvolvidos” [OF2-DBOR6] 
4. “Participar neste projecto de investigação-acção tem provado ser, simultaneamente, uma experiência estimulante – no sentido em 
que me obriga a desviar-me do meu percurso habitual, debatendo-me com novos desafios de reflexão e de acção – e uma experiência, 
de certo modo, atribulada, pela falta de experiência no domínio deste tipo de projecto” [OF3-DBOR4] 
5. “O mais importante para nós foi arquitectar, desenhar e criar os instrumentos. Já temos uma tradição de fazer sempre leitura, 
interpretação, e não sei quê… Por isso, pensar / desenhar estratégias diferentes, viradas para a educação para a cidadania, para a 
competência plurilingue, isso é que nos deu gozo…” [OF2-DI] 
6. "experiência de criar e implementar um projecto de investigação-acção” (resposta à pergunta “O que mais gostei foi” do 
questionário de avaliação da oficina de formação) -"não me julgava capaz de tal façanha" [OF3-AOF] 
7. “Foi muito interessante o trabalho de projecto que desenvolvi com a minha colega, PI1, no âmbito desta oficina de formação. Foi um 
trabalho de parceria revigorante e estimulante que alargou os meus horizontes e me permitiu partilhar com as outras colegas as 
experiências por elas desenvolvidas” [PI3-DBOR4] 

7 UC 

Estrutura da ação 

de formação 

1. “Por outro lado, a maneira como as sessões estão organizadas em termos de tópicos a tratar, tem contribuído grandemente para 
que o meu entendimento acerca do que é a intercompreensão seja cada vez maior” [OF2-DBOR3] 
2. “a organização das sessões; a estrutura das mesmas” [OF1-AOF] 
3. “estrutura” [PI3-AOF] 

3 UC 
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Metodologia 

adotada 

1. “organização e método da formadora (…), e já agora o empenho e dedicação” [PI1-AOF] 
2. “metodologia da ação” [PI3-AOF] 

2 UC 

Metodologia de 
avaliação 

1. “metodologia (…) da avaliação” [PI3-AOF] 
1 UC 

Papel de gestor / 
facilitador da 

formadora 

1. “Quanto à formadora, é admirável, incansável; sempre disponível para ajudar e orientar. Fez uma boa orientação e gestão do grupo 
presencial e do grupo on-line. Foi um apoio precioso (…). Em suma, considero que a frequência da ação foi proveitosa em termos 
pessoais e profissionais.” [OF1-DBOR6]  
2. “disponibilidade e grande capacidade de coordenação da formadora” [PI2-DBOR3] 

2 UC 

Partilha dos 

projetos 

1. “A realização do trabalho para apresentar também ajudou a clarificar a intercompreensão” [OF1-DBOR7] 
1 UC 

Recurso a novas 

estratégias / 

ferramentas 

didáticas 

1. “Quase no terminus da ação, posso dizer que a frequência da ação me permitiu tomar conhecimento da plataforma Galanet. Com 
efeito nunca tinha entrado nem utilizado nenhuma, por isso, sinto-me agora mais à vontade para explorar os recursos que aí possa 
encontrar. Gostei de participar no chat. (…) Penso que esta será a actividade que vou privilegiar em sala de aula para pôr os meus 
alunos a comunicar com alunos de outas nacionalidades. Gostei também do espaço de autoformação e dos recursos disponíveis que 
também poderão ser utilizados em sala de aula” [OF1-DBOR6] – a propósito do eixo agir comunicativo e intercultural 
2. “Para analfabeta que sou, relativamente ao uso das TIC (a minha literacia digital é muito baixa), espero desenvolver competências 
nesta área, aprender, experimentar, explorar e sair, no final desta oficina, com mais formação para usar as TIC como estratégia 
pedagógico-didática” [OF2-DBOR1] 
3. “O facto de ter agido e interagido na plataforma faz com que saia mais auto-confiante, mais informada e com um à-vontade maior 
para me movimentar neste tipo de ambiente e usar este recurso com os alunos” [OF2-DBOR6] 

3 UC 

Trabalho 

colaborativo 

1. “espero também alargar esta aprendizagem com o contributo dos outros” [OF1-DBOR2] – a propósito da nossa oficina de formação 
– eixo agir comunicativo e intercultural 
2. “Gosto do grupo de trabalho, embora nem sempre goste de trabalhar em grupo (depende dos seus elementos). É um grupo, cujo 
contributo é construtivo, por isso vale a pena trabalhar com elas. Trabalha-se bem; há troca de opiniões; há aceitação de ideias e boa 
disposição” [OF1-DBOR2] – a propósito da nossa oficina – eixo agir profissional 
3. “Relativamente ao grupo de trabalho, achei os seus elementos simpáticos e bem dispostos. São pessoas construtivas, que colaboram 
e trabalham. Sinto-me bem no grupo” [OF1-DBOR6] – a propósito da nossa oficina – eixo agir profissional 
4. “Em termos pessoais, os momentos de contacto e partilha foram também importantes” [OF1-DBOR7] 
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5. “Facilmente chegámos a consenso quanto ao projecto a desenvolver, já que nos conhecemos bem enquanto colegas, partilhamos as 
mesmas teorias acerca do que é ensinar a língua estrangeira e é prática, na escola, trabalharmos em conjunto” [OF2-DBOR4] 
6. “Ter trabalhado com este pequeno grupo durante estes meses, estreita relações. Conhecemo-nos melhor, partilhamos inquietações 
e satisfações, aprendemos com o outro. Para mim, esta é sempre uma mais-valia” [OF2-DBOR6] 
7. “O trabalho colaborativo tem sido uma base imprescindível na discussão e edificação do projecto, uma vez que me tem ajudado a 
apaziguar ansiedades e a aliviar algumas frustrações” [OF3-DBOR4] 
8. “A discussão e reflexão conjuntas têm sido uma ajuda fulcral, no sentido de uma reformulação mais modesta das propostas de 
actividades, mais ajustadas ao tempo, aos destinatários e aos objectivos.” [OF3-DBOR5] 
9. “Cada um de nós teve a oportunidade de construir conhecimento (pessoal, sócio-cultural e psico-afectivo) a partir das interacções 
estabelecidas e de desenvolver a sensação de pertença a uma equipa plurilingue e pluricultural que se articulou no sentido de 
construir um trabalho comum” [OF3-DBOR6] 
10. “Quero deixar aqui um voto de apreço às minhas colegas de formação – presenciais e galaneteanas – e à formadora, Mónica 
Bastos, pela dedicação, pelo óptimo ambiente de trabalho, pela partilha de conhecimentos e experiência e por toda a dinâmica 
intercultural, interpessoal e profissional que daí resultou” [OF3-DBOR7] 
11. "partilhámos" [OF2-AOF] 
12. "Importância da partilha de saber, de experiências e de boa disposição." [OF2-AOF] 
13. “O grupo de trabalho foi muito cooperante. Todos os elementos partilharam as suas experiências e trabalhos de investigação, o 
que nos enriqueceu a todas” [PI2-DBOR3] 
14. “A experiência de trabalho colaborativo é muitíssimo interessante, sobretudo quando estamos perfeitamente entrosadas que é o 
que acontece com a PI1. Completamo-nos na verdadeira acepção da palavra e é muito interessante a partilha de ideias porque nos 
enriquece e abre os horizontes mentais e culturais. As experiências, os conhecimentos e as ideias permutam-se com imensa facilidade” 
[PI3-DBOR3] 
15 “trabalhar em grupo” (resposta à pergunta “O que mais gostei foi” do questionário de avaliação da oficina de formação) -"é com a 
partilha que aprendemos" [PI3-AOF] 
16. “trabalhar em grupo” (resposta à pergunta “O que mais gostei foi” do questionário de avaliação da oficina de formação) -"é sempre 
um momento enriquecedor" [PI2-AOF] 
17. "me permitiu (…) partilhar conhecimentos e experiências." [PI3-AOF] 

17 UC 
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REPRESENTAÇÕES – POTENCIALIDADES DO PLANO INTEGRAL – 1 UC 

Categorias Subcategorias 

Articulação entre 

os dois 

momentos de 

formação 

1. “O nosso (…) projecto de acção desenvolveu-se a partir de um inquérito, feito na acção anterior com a Mónica, o que nos pemitiu 
trabalhar questões que me pareceram importantes e que, na altura, não o puderam ser” [PI3-DBOR3] 
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REPRESENTAÇÕES – CONSTRANGIMENTOS DO CURSO 

Categorias Subcategorias 

Duração  
1. "embora considere que a duração da acção foi insuficiente para tratar esta problemática. Houve pouca troca de opiniões e partilha 
de experiências." [CF1-ACF] 
2.  "É necessário mais tempo para realizar um trabalho mais profundo" [CF1-ACF] 

Momento inicial 1. "porque se tornou confuso e entediante." [PI3-ACF] 

Apresentação do 

produto final 

1. "era muito pobre e eu estava pouco à vontade" [CF2-ACF] 

Blackboard 1. "não domino as novas tecnologias" [CF1-ACF] 

Horário 1. "17:30h é muito cedo" [CF2-ACF] 
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REPRESENTAÇÕES – CONSTRANGIMENTOS DA OFICINA 

Categorias Subcategorias 

Calendarização 1. "não prolongar / dispersar / estender os dias de trabalho" [PI2-AOF] 

Falta de prática 

no trabalho da CCI 

em sala de aula 

1. “o facto de não trabalhar, de forma explícita, a competência de intercompreensão nas aulas, cria alguns obstáculos na procura dos 
recursos adequados e na construção dos materiais para os explorar… Este processo seria, com certeza, mais rápido se houvesse já 
algum treino relativamente a estas práticas em sala de aula” [OF2-DBOR5] 
2. “Apesar de todas as dificuldades relacionadas com a planificação do projecto, bem como com a criação das actividades práticas 
(recolha de material, elaboração das questões de reflexão dirigidas aos alunos e definição de prioridades perspectivando a intenção 
investigativa), dificuldades essas resultantes de alguma insegurança e dúvidas sobre a sua adequação aos objectivos do projecto, 
penso que neste momento a parte mais difícil está concluída” [OF3-DBOR5] 

Falta de 

preparação dos 

alunos 

1. “Receio, ainda, que as actividades escolhidas para a avaliação da competência de intercompreensão dos alunos falhem o seu 
propósito, caso aqueles (tendo em conta a sua faixa etária) não sejam capazes de mobilizar as suas capacidades de reflexão para 
avaliarem o que fizeram e as mais-valias dessas actividades para a melhoria da aprendizagem das línguas em geral” [OF3-DBOR4] 
2. “conhecendo os destinatários e a sua pouca ou nenhuma experiência neste tipo de exercícios de intercompreensão (pelo menos de 
modo tão formal e controlado), receio que a sua reacção às estratégias propostas – quer por desinteresse de alguns que por 
dificuldades de outros – possa não ir ao encontro dos objectivos e que não responda de forma mais ou menos sustentada à questão de 
investigação” [OF3-DBOR5] 

Gestão do tempo 

1. “Angústias: o tempo a passar e muito pouca disponibilidade profissional para encontros e tomadas de decisão conjuntas. As sessões 
de formação vão resolvendo…” [OF2-DBOR5] 
2. “Sinto que me falta algum princípio organizativo ao nível da planificação das tarefas, ao nível da definição de prioridades e ao nível, 
também, da gestão do tempo disponível” [OF3-DBOR4] 
3. “Apenas falta mais tempo para o desenvolvimento do projecto de forma mais sustentada, reflectida e produtiva” [OF3-DBOR4] 
4. “preocupa-me a gestão do tempo necessário para a implementação do projecto em articulação com a actividade lectiva regular e o 
calendário de avaliação dos alunos nesta fase do período lectivo. Também me causa alguma ansiedade o pouco tempo que sobre para 
a análise dos dados e conclusão do projecto de investigação” [OF3-DBOR5] 
5. “Tenho pena de não ter tido oportunidade de participar nos fóruns de forma mais assídua” [OF3-GF] 
6. "ter sentido a pressão do tempo" [OF2-AOF] 
7. “Embora seja, por vezes, difícil arranjar tempo para trabalhar” [PI3-DBOR3] 
8. "frequentar a acção durante o tempo lectivo” (resposta à pergunta “O que menos gostei foi” do questionário de avaliação da oficina 
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de formação) -"tornou-se cansativo e senti que não consegui envolver-me como gostaria." [PI2-AOF] 
9. "não consigo gerir o meu tempo de forma mais elástica daquela que efectuo." [PI1-AOF] 

Incompatibilidade 

de horários 

1. “Constrangimentos: a incompatibilidade de horários das professoras que constituem o nosso grupo” [OF2-DBOR5] 

Repetições 
1. "momentos, por vezes, repetitivos. Penso que o mesmo trabalho poderia ser realizado em menos sessões… Houve muitos 
momentos de reflexão (às vezes repetitivos)." [OF1-AOF] 
2. "variar temas; procurar outros temas" [OF1-AOF] 

Ritmo acelerado 

da formação 

1. “penso ter alguma dificuldade em acompanhar o ritmo reactivo esperado pela formadora nas várias sessões, não porque não 
entenda o que me é pedido, mas porque reflectir e agir sobre um tema, com algum cariz de novidade nestes moldes, leva o seu 
tempo” [OF3-DBOR3] 
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Sim

"Abriu-me portas, alargou-me os horizontes e cresci pessoal e 

profissionalmente" [PI3-AOF]

"permitiu alargar horizontes" [OF3-AOF]

"Aprendeu-se" [OF2-AOF]

"Desenvolvi competências de comunicação que não tinha, isto é, nunca 

tinha utilizado o fórum ou o chat. Achei que é uma boa possibilidade de 

aprendizagem para a aula de línguas." [OF1-AOF]

"serviu para reflectir, desta feita, ainda mais conjuntamente sobre questões 

que me preocupam enquanto professora de línguas." [PI1-ACF]

"permitiu (…) a reflexão sobre o desempenho profisisonal" [OF3-AOF]

"permitiu (…) trabalhar a prática pedagógica" [OF3-AOF]

"trabalhou-se, desenvolveram-se projectos" [OF2-AOF]

Partilha 1 "partilhámos" [OF2-AOF]

2. Assinale com um X a coluna correspondente à sua avaliação:

Não Pouco Sim Muito

A temática da ação é 

pertinente 6

Os temas/conteúdos 

abordados foram do 

seu interesse 3 3

A estrutura da ação 

foi coerente 1 5

A gestão do tempo 

foi adequada 2 4

Caráter acional

2

2

Justificações:1. A acção de formação correspondeu às suas expetativas?

6

Crescimento 4

Caráter reflexivo

Avaliação da Oficina de Formação
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Os objetivos 

propostos foram 

cumpridos 3 3

As atividades / 

estratégias foram 

produtivas 1 5

Houve articulação 

entre os objetivos e 

as 

atividades/estratégia

s de formação 1 5

Os materiais 

apresentados foram 

adequados ao 

tratamento da 

temática 1 5

A metodologia de 

avaliação adoptada 

foi adequada 1 5

A ação proporcionou 

uma co-construção 

ativa de 

conhecimentos sobre 

a temática 6
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A ação permitiu-lhe 

desenvolver 

competências para 

lidar com esta 

temática em 

contextos 

curriculares e/ou 

extracurriculares 3 3

A relação pedagógica 

entre formadoras e 

formandas foi 

positiva 6

3. Indique 3 conceitos-chave que relacione com esta ação de formação

Ação 1

Comunicação 1

Diversidade 1

Intercompreensão 4

Interculturalidade 1

Interculturalismo 2

Línguas 1

Pluriculturalidade 1

Plurilinguismo 3

Prestígio linguístico 1

Profissionalismo 1

Proximidade 1

4. a) O que mais gostei foi:

"é sempre um momento enriquecedor" [PI2-AOF]

"senti estar a entrar num espaço muito para além das fronteiras físicas." [PI1-AOF]

Trabalhar em grupo

Agir plurilingue e 

intercultural

2

4

Justificações:

"é com a partilha que aprendemos" [PI3-AOF]

1 
1 

1 

4 

1 
2 

1 

1 

3 

1 

1 
1 

Ação

Comunicação

Diversidade

Intercompreensão

Interculturalidade

Interculturalismo

Línguas

Pluriculturalidade

Plurilinguismo

Prestígio linguístico

Profissionalismo

Proximidade
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Agir profissional 1

4. b) O que menos gostei foi:

NR 1

Nada 1

Repetições 1

4. c) Julgo que nesta ação importa alterar:

Nada 2

Calendarização 1 "não prolongar / dispersar / estender os dias de trabalho" [PI2-AOF]

NR 1

Diversificar 1 "variar temas; procurar outros temas" [OF1-AOF]

4. d) Julgo que nesta ação importa manter:

Estrutura 2

Metodologia de 

formação 2

"momentos, por vezes, repetitivos. Penso que o mesmo trabalho poderia ser realizado em menos sessões… Houve muitos momentos de 

relexão (às vezes repetitivos)." [OF1-AOF]

Falta de tempo 3

Justificações:

"frequentar a acção durante o tempo lectivo (…) tornou-se cansativo e senti que não consegui envolver-me como gostaria." [PI2-AOF]

"não consigo gerir o meu tempo de forma mais elástica daquela que efectuo." [PI1-AOF]

"ter sentido a pressão do tempo" [OF2-AOF]

"experiência de criar e implementar um projecto de investigação-acção (…) não me julgava capaz de tal façanha" [OF3-AOF]

"comunicação em plataforma Galanet (…) pela novidade; pelo à-vontade. Tive a sensação de que já éramos todos conhecidos." [OF3-AOF]

"ter participado no fórum, no chat (…) nunca tinha experimentado tal, antes." [OF2-AOF]
"comunicar no chat (…) é uma forma diferente de comunicar que eu não conhecia. Tinha alguma inibição relativamente a esta comunicação." 

[OF1-AOF]

Agir plurilingue e 

intercultural 4
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Metodologia de 

avaliação 1

NR 2

Entusiasmo 1

Aprendizagens 

propostas 1

5. Esta ação contribui para o seu desenvolvimento pessoal e profissional?

Sim 6

Partilha

Consciencialização 

para a valorização da 

diversidade 1

Caráter reflexivo 1

Caráter interativo 1

Desenvolvimento de 

competências em TIC 1

6. Como vê a integração desta temática em contexto escolar?

 Dados introduzidos no documento "Abordagem Intercultural"

7. Que temáticas gostaria de aprofundar em ações de formação futuras?

NR 2

"esta acção foi uma experiência muito útil ao nível da reflexão sobre as práticas profissionais" [OF3-AOF]

"esta acção foi uma experiência muito útil ao nível (…) da interacção inter-pessoal e ao nível da interacção intercultural." [OF3-AOF]

"Desenvolvi competências de comunicação 'on-line' que não tinha" [OF1-AOF]

"actualizei alguns conceitos" [OF1-AOF]

"me permitiu (…) partilhar conhecimentos e experiências." [PI3-AOF]

"Importância da partilha de saber, de experiências e de boa disposição." [OF2-AOF]

"foi importante (…) aprender a contextualizá-las [as noções] e pô-las em prática."[PI3-AOF]

"Desenvolvimento de competências no tratamento desta temática em sala de aula" [OF2-AOF]

"Como profissional não posso estar alheia a todas as condicionantes linguísticas que estão por detrás de um público a quem me dirijo e, por 

outro lado, não posso omitir a riqueza que advém da diversidade linguística que cada vez mais nos chega." [PI1-AOF]

Justificações

Aprofundamento 

teórico

Caráter acional

3

2

2

"me permitiu aprofundar conceitos" [PI3-AOF]

"foi importante despertar estas noções" [PI2-AOF]
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Aprofundar esta 

temática 3

Não especifica 1 "Todas as propostas no âmbito da melhoria das práticas didáctico-pedagógicas do ensino das línguas." [OF3-AOF]
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REPRESENTAÇÕES – REPERCUSSÕES DO CURSO 

Categorias Subcategorias 

Aprofundamento 

teórico 

1. "saber que existe uma grande preocupação nas altas instâncias europeias pelo sucesso do multiculturalismo e do plurilinguismo (…) 
uma Europa coesa e democrática é um belo cenário para o futuro." [CF2-ACF] 
 

Atualização de 

conhecimentos e 

competências 

1. "o auxílio em avivar conceitos adormecidos" [PI1-ACF] 

Consciencialização 

para a diversidade  

1. "Ainda não tinha pensado 'a sério' na nova realidade da escola portuguesa, com tantos estrangeiros a quem dar resposta." [CF2-ACF] 
2. "fiquei mais sensibilizada para promover actividades com os meus alunos vindos de Leste…" [CF1-ACF] 
3. "permitiu auscultar os problemas / dificuldades dos alunos estrangeiros face à língua portuguesa" [CF3-ACF] 
4. "fiquei mais sensibilizada para a situação difícil dos estrangeiros em Portugal" [CF2-ACF] 

Desenvolvimento 

da competência 

pedagógico-

didática 

1. "contribuiu para a definição e desenvolvimento de estratégias de aprendizagem inovadoras e diferenciadas." [PI3-ACF] 

Desenvolvimento 

da competência 

crítica 

1. “ação da Mónica também me fez / ter essa postura questionante / mas aí mais perante a minha disciplina / a minha atitude 
enquanto professora (…) estou a ser sincera / aí por acaso acho que foi marcante” [CF1-EN] 

Interação entre 

teoria e prática 

1. “esta foi uma tarde muito enriquecedora em termos pessoais. Para mim a parte mais crítica chega após a tomada de consciência de 
alguns pressupostos teóricos que não apresentam soluções viáveis e práticas. Neste caso, foi-me possível constatar que há caminhos 
viáveis para o fazer” [PI1-DBCR2] 

Maior 

conhecimento da 

escola 

1. "Apercebi-me com mais clareza da realidade da escola onde lecciono" [CF1-ACF] 

Mudança nas 

representações 

1. “eu depois de fazer o curso com a Mónica / entendo / o saber línguas com mais abertura / eu eu por acaso acho que se operou uma 
mudança em mim / até eu fazer o curso com a Mónica / eu achava que ensinava Inglês e era só aquele Inglês padrão agora não / agora 
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acerca do que é 

ensinar línguas 

eu acho que o comunicador intercultural tem que saber línguas e não necessariamente Inglês” [CF1-EN] 
2. “eu acho que eu tornei-me mais tolerante / através deste curso que fizemos mais tolerante em relação às línguas (…) mais tolerante 
porque ahm nós / ahm ao tomarmos consciência / que vivemos num mundo / em que  / um mundo sem fronteiras um mundo 
globalizado / em que o essencial é nós entendermo-nos ahm entendermos e fazermo-nos entender ahm se calhar ahm o falar 
corretamente / gramaticalmente falando a língua / não é assim tão importante / o importante é comunicar (…) e eu acho que foi a 
partir do nosso cursinho / que eu comecei a pensar um pouco mais assim de uma maneira mais abrangente porque lá está / eu antes 
ahm / porque tivemos a oportunidade de discutir o que é isto da comunicação intercultural / plurilingue” [CF1-EN] 
3. “eu agora acho que até corrijo / os trabalhos dos alunos ahm / corrijo mas ahm / acho que sou mais aberta estou mais aberta / não 
sei / estou menos menos não é que esteja menos rigorosa não é isso (…) não é que eu esteja menos rigorosa pelo contrário mas não 
sei / a nível da língua tornei-me ahm por exemplo / talvez porque também / ahm o sistema da avaliação também foi evoluindo não é? 
(…) mas eu considero que por exemplo agora valorizo mais bastante mais / o conteúdo ahm os valores que o aluno me apresenta nas 
suas respostas” [CF1-EN] 
4. “passei a ter mais consciência ahm da importância ahm da língua como veículo de intercompreensão (…) passei a ter mais essa 
consciência / e nas aulas eu procuro passar isso aos alunos através de uma linguagem que eles entendam não é? / ahm portanto eles 
através do meu discurso através das minhas palavras eles vão sentindo a importância que é ahm podermo-nos mover e estar aberto a 
saber línguas estrangeiras para conseguir comunicar ahm no maior número possível de línguas / portanto tenho valorizado ao máximo 
as línguas estrangeiras a aprendizagem de línguas estrangeiras e a abertura ao outro” [CF2-EN] 

Visão mais 

integrada das 

línguas 

1. “gostei embora no início pensasse assim o que é que o Latim aqui vem fazer numa experiência interlinguística onde o Inglês (…) quer 
dizer na hora pensei assim mas o que é que eu estou aqui a fazer e tal (…) mas depois ei comecei a refletir e disse assim então? / mas 
até tem uma componente muito grande porque realmente a maior parte das línguas europeias estão relacionadas com o Latim não é? 
até o Romeno (…) portanto ahm e a maior parte dos pensadores ocidentais vão beber à cultura greco-latina pronto (…) depois quando 
caí em mim e pensei disse assim não o Latim é fundamental (…) olhe gostei muito da ação ahm naquele momento fez-me assim uma 
confusão estava a trabalhar com elementos de Alemão elementos do Inglês / e de Francês (…) nunca tinha tido essa experiência (…) foi 
enriquecedor sem dúvida nenhuma” [CF3-EN] 

Vontade de 

aprender mais 

1. “eu nesta altura li umas coisitas (…) porque eu estava a desenvolver um trabalho com a Mónica (…) e eu achava que também devia 
lá está devia desenvolver a minha autonomia também a este nível / devia ler umas coisitas para poder enriquecer o trabalho não só 
com a Mónica / mas também eu própria (…) lá está é o bom das ações de formação / nós refletimos sobre determinados assuntos e 
depois temos curiosidade em aprender mais” [CF1-EN] 

Vontade de inovar 

práticas 

pedagógico-

1. "Alertou-me para a necessidade de desenvolver outras competências para poder lidar de forma eficaz com  a multiculturalidade da 
escola." [PI2-ACF] 
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didáticas 

Vontade de 

trabalhar com o 

Outro 

1. "Sinto-me muito mais receptiva a toda e qualquer proposta de reflexão e de trabalho junto dos alunos e do meu grupo disciplinar e, 
sobretudo, à diferença." [PI1-ACF] 
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REPRESENTAÇÕES – REPERCUSSÕES DA OFICINA 

Categorias Subcategorias 

Aprofundamento 

teórico 

1. “em termos de teoria ajuda a explicitar melhor e outra vez a lembrar e a explicitar e não sei quê / ahm o que é ahm o que é o 
professor intercultural o comunicador intercultural a competência de intercompreensão etc. / ajuda / ah pois sim / ah pois não tinha 
pensado dessa maneira” [OF2-EN] 
2. “pelo interesse didáctico da formação. É verdade que os documentos orientadores do ensino das línguas definem ‘competência 
plurilingue e pluricultural’, perspectivando a aprendizagem como uma construção desta competência. No entanto, materializar esta 
intenção é difícil, sobretudo porque não possuímos dela um entendimento, de facto. Esta formação veio dar um grande contributo 
neste sentido pelas reflexões que proporcionou, pelas situações de comunicação havidas (chats, fórum), pelos projectos 
desenvolvidos” [OF2-DBOR6] 
3. “ganho a nível pessoal: consciência mais formada sobre a intercompreensão, a interculturalidade” [OF2-DBOR6] 
4. "permitiu alargar horizontes" [OF3-AOF] 
5. "Aprendeu-se" [OF2-AOF] 
6. “Foi, também, estimulante ter acesso a definições teóricas que explicam e esclarecem com maior rigor noções essenciais a um 
professor do século XXI” [PI3-DBOR2] 
7. "Abriu-me portas, alargou-me os horizontes e cresci pessoal e profissionalmente" [PI3-AOF] 
8. "foi importante despertar estas noções" [PI2-AOF] 

Atualização de 

conhecimentos e 

competências 

1. “gosto de participar na experiência de formação porque me vai permitindo actualizar alguns conhecimentos e competências, muito 
embora ainda não tenha pensado de que forma possa integrar o que tem sido visto na minha experiência profissional” [OF2-DBOR3] 
2. “julgo ser esta uma óptima oportunidade para desenvolver as minhas competências de interculturalidade e de plurilinguismo no 
domínio específico da prática pedagógica e didáctica do ensino da língua estrangeira” [OF3-DBOR1] 
3. "actualizei alguns conceitos" [OF1-AOF] 
4. “as aprendizagens feitas reavivadas” [OF2-AOF] 

Consciencialização 

para a dimensão 

ética associada à 

CCI 

1. “a consciência do valor político educativo do conceito de competência de comunicação intercultural ahm eu só adquiri depois / 
depois ao longo depois desse processo todo porque (…) antes desta reflexão e deste trabalho conjunto que fizemos / nunca me 
passaria pela cabeça / essa consciência não existia em mim / eu tinha experiências de comunicação intercultural / ahm provocadas ou 
não ou espontâneas / mas nunca / nunca as pensei de forma tão refletida e nunca lhes atribuí um valor / um valor no sentido ahm 
destacado um valor destacado não é? não quer dizer que não achasse que fosse importante” [OF3-EN] 
2. “Esta oficina de formação teve a virtude de nos alertar para o carácter urgente desta realidade” [OF2-DBOR7] 
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Consciência para   

a valorização da 

diversidade 

1. "Como profissional não posso estar alheia a todas as condicionantes linguísticas que estão por detrás de um público a quem me 
dirijo e, por outro lado, não posso omitir a riqueza que advém da diversidade linguística que cada vez mais nos chega." [PI1-AOF] 

Desenvolvimento 

da CCI 

1. “As minhas expectativas quanto a esta plataforma prendem-se com o desejo de aprender a tomar real consciência do que é utilizar 
esta capacidade de intercompreensão. Enquanto professora sinto estar constantemente a ‘flagelar-me’ e ‘punir-me’ por todo e 
qualquer incorrecção linguística que possa cometer em toda e qualquer língua. Talvez aqui me desiniba de forma a esquecer regras e ir 
de encontro ao que mais autêntico acontece aquando de uma qualquer situação de comunicação” [PI1-DBOR2] 
2. “O trabalho a desenvolver na plataforma Galanet virá, de certeza, permitir desenvolver esta forma de comunicação com os outros, 
facilitando a comunicação global e a partilha linguística e cultural com os outros. Com isto só poderemos melhorar as capacidades 
comunicativas humanas e enriquecermo-nos indivual com os outros” [PI3-DBOR1] 

Desenvolvimento 

da competência 

científica 

1. “estou certa que no final (…) poderei estar apta a participar noutras práticas de investigação” [OF3-DBOR4] 

Desenvolvimento 

da competência 

digital 

1. “desenvolvi competências de comunicação on line” [OF1-DBOR7] 
2. “pelo interesse didáctico-tecnológico. Iletarata no uso das TIC, não fazia a mínima ideia do que era a plataforma. O facto de ter agido 
e interagido na plataforma faz com que saia mais auto-confiante, mais informada e com um à-vontade maior para me movimentar 
neste tipo de ambiente e usar este recurso com os alunos” [OF2-DBOR6] 
3. “ganhos (…) a nível profissional: ganho de competências no uso das TIC” [OF2-DBOR6] 
4. “proporcionando-nos o desenvolvimento de competências, urgentes também, para a construção do perfil do professor intercultural 
da sociedade da informação e do conhecimento” [OF2-DBOR7] 
5. "Desenvolvi competências de comunicação que não tinha, isto é, nunca tinha utilizado o fórum ou o chat. Achei que é uma boa 
possibilidade de aprendizagem para a aula de línguas." [OF1-AOF] 
6. "Desenvolvi competências de comunicação 'on-line' que não tinha" [OF1-AOF] 

Desenvolvimento 

da competência 

pedagógico-

didática 

1. "Desenvolvimento de competências no tratamento desta temática em sala de aula" [OF2-AOF] 

Estreitamento de 

relações com 

1. “aspecto relacional. Ter trabalhado com este pequeno grupo durante estes meses, estreita relações. Conhecemo-nos melhor, 
partilhamos inquietações e satisfações, aprendemos com o outro. Para mim, esta é sempre uma mais-valia” [OF2-DBOR6] 
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colegas 

Fundamentação 

de práticas 

1. “ela [a oficina] integra-se no fundo na minha tese de mestrado / porque era sobre o plurilinguismo e depois vai… (…) está muito 
ligado // e / e portanto // aquilo que eu comecei a fazer antes / no fundo / continuo a fazer e a tua ação / veio reforçar isso” [OF1-EN] 
2. “consciencializei estratégias de aprendizagem das línguas” [OF1-DBOR7] 

Visão mais 

integrada do 

ensino das línguas 

1. “Relativamente às minhas aulas certamente que se converterá numa maior atenção a outras línguas e podermos gizar outras formas 
de as chamar até à aula” [PI1-DBOR2] 

Vontade de inovar 

práticas 

pedagógico-

didáticas 

1. “a nossa prática diária é tão tão tão a correr / que / que é tão / não sei bem explicar / mas nós temos esse terrível defeito de 
acomodar (…) sei o que é a competência de comunicação plurilingue e pluricultural / ahm ahm competência de intercompreensão / sei 
porque (…) já li / e já pensei e já refleti / portanto tenho alguma consciência / e portanto ahm se eu sei isso tenho toda a legitimidade 
para ir fazendo nas aulas mas esqueço-me / de vez em quando / esqueço-me / e então temos este terrível defeito de voltar ao 
primeiro curso não é? / ao mais fácil / ahm e nesse aspeto a ahm a oficina que nós frequentámos veio-me lembrar atenção / atenção / 
que é preciso / fazer isto também / é preciso levar isto para a aula / é preciso pensar as aulas também desta maneira (…) portanto eu 
acho que só por isso / frequentar uma ação de formação e só por isso ganhar outra vez vontade de fazer vale a pena (…) isso tudo veio 
lembrar que é preciso (…) o professor de línguas ser também / desenvolver também esta competência” [OF2-EN] 
2. “Penso que talvez se possam aproveitar algumas actividades para aplicar numa aula” [OF2-DBOR3] – balanço intermédio 
3. “Como qualquer formação só faz sentido se for consequente, o facto de ter reavivado e aprofundado o meu conhecimento sobre a 
competência de comunicação intercultural traduz-se numa vontade firme de a trabalhar, de forma explícita e organizada no meu 
quotidiano profissional” [OF2-DBOR6] 
4. “ganho a nível pessoal: (…) vontade de fazer diferente” [OF2-DBOR6] 
5. “ganhos (…) a nível profissional: (…) manipulação e exploração de documentos na tentativa de operacionalização dos conceitos” 
[OF2-DBOR6] 
6. “Esta oficina lembrou-me que é preciso continuar a experimentar outras aulas, outros recursos, a arriscar metodologicamente, a 
repensar o meu ensino” [OF2-DBOR7] 
7. “Penso que esta Oficina de Formação me dará a oportunidade de reflectir sobre as ferramentas e estratégias ao meu alcance para 
motivar os meus alunos a activar a competência de intercompreensão nas suas práticas comunicativas” [OF3-DBOR2] 
8. “Esta primeira fase de formação proporcionou-me a descoberta de um universo de oportunidades que poderão ser potenciadas em 
contexto de aprendizagem de línguas e que poderão contribuir para o desenvolvimento da competência de intercompreensão dos 
nossos alunos (…). Enquanto docente tomei conhecimento de exemplos de actividades interessantes que poderão activar a 
predisposição dos alunos para aprenderem uma língua, sem aquele cariz artificial em que, às vezes, nos sentimos tentados a cair por 
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força do hábito de práticas pedagógicas de anos. Espero, por isso, que a minha actividade lectiva colha frutos desta experiência, no 
sentido de ter o cuidado de planificar estratégias que promovam a sensação nos alunos de que aprender uma língua estrangeira, 
afinal, não é uma tarefa tão difícil e tão pouco compensadora” [OF3-DBOR3] 
9. “estou certa que no final estarei na posse de algumas ferramentas que me permitirão desenvolver outras competências didácticas, 
alargar a esfera de práticas pedagógicas, adquirindo novos instrumentos e estratégias na promoção e optimização do processo de 
ensino-aprendizagem” [OF3-DBOR4] 
10. “Fez-me pensar e reflectir em como os cenários de comunicação intercultural e plurilingue devem ser permanentemente 
contemplados nas planificações da aula de língua, obrigando-nos, a nós professores, a pensar estratégias no âmbito das várias 
dimensões da aprendizagem das línguas mais consentâneas com as exigências deste mundo global que se desenvolve, cada vez mais, 
na esfera da multiculturalidade” [OF3-DBOR7] 
11. “Foi uma lufada de ar fresco que me motivou para uma forma diferente de trabalhar com os alunos o ensino/aprendizagem da 
língua estrangeira” [PI2-DBOR3] 
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REPRESENTAÇÕES – REPERCUSSÕES DO PLANO INTEGRAL 

Categorias Subcategorias 

Aprofundamento 

teórico 

1. “se não tivesse lido nada sobre interculturalidade multiculturalismo e essas coisas todas / se calhar eu não atuava com eles não 
reagia e não lhes dava os conselhos que dou da mesma forma que dou neste momento / ahm porque esse se calhar o meu saber seria 
muito mais espartilhado” [PI1-EN] 
2. “foram profundamente enriquecedoras / e é sempre bom quando nós decidimos ir para uma ação e de facto nos sentimos 
enriquecidos no fim e isso de facto foi o que aconteceu por que é que aconteceu? aconteceu porque conseguimos organizar perspetivar 
aprofundar arrumar equacionar conceitos que alguns deles se calhar estariam em nós mas mais ou menos difusamente / e portanto o 
momento de reflexão ahm da reflexão e da transmissão de uma plataforma de conhecimentos em si mesma não é? mas 
independentemente disso o momento da reflexão e das várias reflexões (…) contribuiu de facto substancialmente para que nós 
pudéssemos / organizar mentalmente / os vários patamares de conhecimento e de os estruturar e os interligar os equacionar / para as 
boas práticas no fundo / em relação a esta questão” [PI3-EN] 
3. “estrutura organizar equacionar (…) ir para uma aula e fazer coisas quase intuitivamente porque de facto as perceciona tem 
sensibilidade porque teve um percurso de vida que lhe permitiu percecionar isso / mas é um bocado empiricamente não é? / outra 
coisa é ter organizado estruturado as coisas que eram empíricas e deixaram de ser / passaram a fazer todo o sentido enquanto nós de 
conhecimento / que foram organizados / aprofundados e que nós agora quando entramos na ação / quando vamos para a ação / 
sabemos perfeitamente por que é que estamos a fazer aquilo e por que é que vamos a seguir fazer outra coisa / aquilo que nós 
fazíamos empiricamente e claro agora muito melhor e muito mais profundamente até sabemos muito melhor o que é que podemos 
explorar que caminhos podemos seguir / é algo de substancial porque é o tal aquilo que eu chamo equacionar estruturar / arrumar / 
perspetivou-nos enquadrou-nos deu-nos ahm instrumentos para podermos agir / e isso é fundamental porque como sabe nesta 
questão cada um estava entregue a si / sem nenhuma ajuda” [PI3-EN] 
4. “exatamente o que a faculdade lhe dá / não é? a faculdade dá-lhe organiza-lhe estrutura-lhe uma série de conhecimentos basilares / 
mas não ensina tudo (…) o que a prepara é estruturalmente (…) prepara-a estruturalmente para depois se organizar mediante as 
situações (…) a acho que isso foi extremamente importante nesse aspeto” [PI3-EN] 

Desenvolvimento 

da CCI 

1. “penso que aí [o que é que terá sido importante para desenvolver a CCI?] também teve alguma importância as ações de formação 
que realizei consigo” [PI1-EN] 

Segurança no 

trabalho da CCI 

em sala de aula 

1. “agora sei muito melhor / como é que vou preparar as coisas / porque sei exatamente os passos que tenho que dar / e o que é que 
vai acontecer a seguir / portanto deixou de ser uma coisa quase empírica ou absolutamente empírica para não dizer quase totalmente 
empírica (…) mais segurança estruturação ahm mesmo as dúvidas que possam existir à procura de conhecimentos sobre elas é muito 
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mais fácil porque temos a cabeça organizada estruturalmente / com os conceitos que foram esparzidos arrumados / percebidos (…) que 
nós já sabíamos que existiam mas não sabíamos bem se era assim se era assado” [PI3-EN] 
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SUGESTÕES / RECOMENDAÇÕES – FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Categorias Subcategorias 

Abordagem 

acional 

1. “eu sinto / que as pessoas precisam cada vez mais de coisas mais do género de oficinas de formação / em que se constrói / obviamente com 
orientação e com fundamento teórico / mas que se constrói o saber e a competência nalguma área / do que propriamente aquelas outras que são / 
excessivamente pesadas de leituras de de ahm revisão literária e bibliográfica / e que as pessoas estão cansadas disso / ahm já estão quase como os 
alunos querem que a papa já seja sintetizada rapidamente e depois pôr a operacionalizar as coisas e ver como é que se faz” [OF3-EN] 
2. “eu sinto que o que as pessoas precisam é de coisas mais práticas” [OF3-EN]1. “daquilo que eu me lembro a que nós fizemos foi (…) foi a mais prática 
/ foi a mais é foi o fazer o *learn by doing* como eles lhe chamam não é? (…) e eu acho que as pessoas precisam mais disso / isso é muito mais 
enriquecedor  do que estar ali trinta horas a ouvir teorias que são importantes porque justificam fundamentam o que se está a fazer e por que é que 
isso é o caminho ou não é / mas no terreno não é isso que as pessoas precisam e eu acho que muita da formação que eu recebi / se perdeu em nada 
por esse motivo” [OF3-EN] 
3. “nós precisamos de aprender a fazer as coisas” [OF3-EN] 
4. “eu aprendo muito melhor a fazer / pessoalmente eu aprendo melhor a FAZER do que ahm do que ter alguém / a dar-me a teoria / para eu fazer” 
[OF3-EN] 

Abordagem 

reflexiva 

1. “São oficinas de formação como esta que permitem que nós, profissionais do ensino, encontremos espaços evolutivos de reflexão e reconstrução do 
conhecimento” [PI3-DBOR4] 
  

Investir na 

formação de 

professores para 

a educação 

intercultural 

1. “como sabe nesta questão cada um estava entregue a si / sem nenhum ajuda (…) mas esta urgente porque cada vez mais a escola é isto não é? (…) 
portanto esta era completamente urgente e toda a gente a sentia” [PI3-EN] 
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