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resumo 
 
 

Assumindo a importância da educação intercultural, nesta atualidade mutável, indefinida e 
sempre imprevista, ao mesmo tempo que defendendo, de forma mais específica, que as 
instituições educativas devem promover o desenvolvimento da competência intercultural, o 
presente estudo, situado no campo da Didática de Línguas, surge de, face ao caráter 
multilingue e multicultural da sociedade moçambicana e também à crescente abertura deste 
país ao mundo, se considerar urgente promover o desenvolvimento dessa competência, em 
particular ao nível da formação de professores, já que estes terão a responsabilidade de 
educar os futuros cidadãos moçambicanos. Simultaneamente, o estudo resulta quer da 
perceção das potencialidades do curso de língua portuguesa, nomeadamente na sua abertura 
ao contexto mais alargado do mundo dos países da Comunidades dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), para o desenvolvimento desta competência, quer de considerarmos 
importante a produção de conhecimento na área da educação intercultural que  permita 
fornecer sugestões de atividades integradas no currículo de formação inicial de professores 
que contribuam para a aquisição de conhecimento e competência interculturais e para a 
melhoria das práticas destes futuros professores.  
Desenvolvido em Moçambique, mais particularmente na licenciatura em ensino de português 
na Universidade Pedagógica – Delegação de Nampula (a atual Universidade Rovuma), o 
trabalho enfoca-se, conceptualmente, na articulação de três eixos estruturais: a competência 
intercultural, finalidade fundamental na formação de professores; a literatura, tomada 
enquanto instrumento de mediação, promotor do desenvolvimento dessa competência, em 
particular das suas dimensões afetiva e cognitiva; e as imagens das línguas e dos povos, que, 
fixas e em mutação, influem sobre o modo como os sujeitos se relacionam consigo mesmos, 
com os outros e com o mundo.  
Metodologicamente, a investigação institui-se como um estudo de caso, de natureza 
qualitativa, desenvolvido de julho de 2015 a novembro de 2017, valorizando-se uma 
abordagem holística no processo de compreensão e construção do conhecimento. Alicerçada 
no paradigma interpretativo-construtivista, procura verificar como é que as diretrizes das 
políticas/orientações curriculares moçambicanas abordam os princípios da educação 
intercultural, assim como identificar os indícios de possibilidades de ação e de interpretação 
do mundo que podemos encontrar nas imagens das línguas e dos povos da Comunidades dos 
Países de Língua Portuguesa manifestadas pelos sujeitos, e, ainda, analisar como pode ser 
trabalhada a competência intercultural na formação inicial de professores de língua 
portuguesa em Moçambique. 
O estudo compreendeu três fases consecutivas, englobando noventa e dois professores de 
língua portuguesa em formação inicial, em cinco disciplinas de que éramos docentes, das 
quais três principais com o foco na área de literatura (i.e. Literatura Portuguesa e Brasileira, 
Literaturas Africanas I e Literaturas Africanas II) e duas de apoio ao programa (i.e. Mundo 
Lusófono e Temas Transversais). 
Na primeira fase, analisámos, recorrendo à técnica de análise documental, como (e se) as 
diretrizes das políticas/orientações educativas e curriculares (ao nível da formação inicial de 
professores na universidade indicada) integram os princípios da educação intercultural. 
Seguidamente, realizámos o diagnóstico das imagens das línguas e dos povos da CPLP 
expressas pelos sujeitos do estudo, através de um inquérito por questionário, no sentido de 
identificar indícios de possibilidades de ação por eles manifestados que pudessem apoiar o 
trabalho que pretendíamos desenvolver sobre a competência intercultural nesse contexto 
específico da formação inicial de professores de língua portuguesa. 
 

 
 



 
  

 
 

Na terceira e última fase, foi concebido, implementado e avaliado um programa de formação 
focado no desenvolvimento da competência intercultural neste contexto específico, através 
da mobilização do texto literário enquanto instrumento de mediação. Nesse sentido, 
convocando os modelos de competência intercultural nos quais o nosso estudo se 
fundamenta teoricamente (i.e. Byram, 1997; Deardorff, 2006; Dervin, 2010a; Ting-Toomey & 
Kurogi, 1998), construímos um referencial de formação estruturado em três eixos, centrados 
i) nos processos de construção identitária, ii) na identificação e análise de visões 
estereotipadas e/ou preconceituosas e iii) na assunção de perspetivas etnorrelativas e na 
adoção de práticas e valores democráticos e humanos.  
Os dados recolhidos durante a aplicação do programa de formação, resultantes dos portfólios 
dos formandos e da áudio gravação de aulas, foram analisados com recurso à técnica de 
análise de conteúdo, partindo quer de categorias estabelecidas a partir dos modelos 
referidos, quer com recurso à grounded theory. Essa análise visava a identificação de indícios 
do desenvolvimento da competência intercultural no contexto em estudo desencadeados 
pelas atividades formativas. Posteriormente, numa fase ulterior à aplicação do programa de 
formação e com recurso à mesma técnica de análise, foram interpretados e analisados os 
dados dos focus group, tendo como objetivo a identificação, através das vozes dos 
formandos, das componentes e caraterísticas do programa de formação mais potenciadoras 
do desenvolvimento dessa competência. 
Partindo das constatações preliminares do diagnóstico realizado na segunda fase que 
apontavam para uma predisposição para a comunicação plurilingue e multicultural e para o 
desejo de comunicar com outros povos com diferentes backgrounds linguísticos e culturais, os 
resultados gerais do nosso estudo apontam para o reconhecimento, da parte dos sujeitos, da 
natureza complexa das identidades e culturas e para a assunção progressiva de perspetivas 
mais etnorrelativas. Na articulação dos resultados decorrentes das várias fases investigativas, 
constatámos que os sujeitos trabalharam processos de auto e heteroconhecimento 
identitário e cultural, relacionando as suas vivências com aquelas da alteridade e potenciando 
a adoção de perspetivas múltiplas e descentradas. Quanto às potencialidades da literatura, o 
texto literário assumiu-se como um instrumento profícuo para o aprofundamento do 
entendimento crítico do mundo por parte dos sujeitos (cf. Abdallah-Pretceille, 2010), 
promovendo o diálogo entre culturas e o respeito pela diversidade linguístico-cultural, 
através da criação de um “terceiro-espaço” (cf. Bhabha, 1994; Kramsch, 1993) onde as 
diferentes culturas coexistem e interagem. 
É na articulação da mediação da literatura com a promoção de práticas educativas 
interculturais e sustentadas nestes resultados que realçamos a urgência e o valor da 
integração da educação intercultural na formação inicial de professores de línguas, 
procurando libertá-los do fechamento sobre si e o seu grupo, do isolamento e distanciamento 
da alteridade e da manifestação de perspetivas etnocêntricas. Advogamos a promoção, 
consequentemente, e em oposição, da assunção de pontos de vista múltiplos, do 
estabelecimento de um verdadeiro diálogo intercultural, conducente à valorização da 
diversidade. A integração efetiva da competência intercultural nas práticas educativas poderá 
passar de uma quimera à concretização se sustentada por uma política educacional de 
formação de professores que englobe não apenas a promoção da competência intercultural, 
mas uma educação para a cidadania e os direitos humanos, que integre as diferentes 
manifestações linguísticas, étnicas e culturais nacionais, assim como a sua relação com as 
manifestações internacionais, transformando os pedaços de identidades fragmentadas 
referidas por Ba Ka Khosa (2015) em espaços de interação e pluralidade. 
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abstract 
 

Assuming the importance of intercultural education in this changing, indefinite and always 
unforeseen present, while arguing more specifically that educational institutions should 
promote development of intercultural competence, this study in the field of Language 
Didactics emerges from — taking into account the multilingual and multicultural nature of 
Mozambican society as well as the increasing openness of this country to the world — the 
urgent need to promote the development of this competence, in particular at the level of 
teacher training, as teachers will have the responsibility of educating future Mozambican 
citizens. At the same time, this study results from both the perception of Portuguese 
language course’s potential to develop this competence, namely when open to the wider 
global context of the Community of Portuguese Speaking Countries (CPLP), and the 
importance of producing knowledge in the area of intercultural education, making it possible 
to suggest activities as part of the initial teachers’ training curriculum. These activities will 
contribute to acquire intercultural knowledge and competence, improving the practices of 
future teachers.  
Developed in Mozambique, particularly in Pedagogical University (currently Rovuma 
University) Degree in Portuguese studies, in Nampula, the work conceptually focuses on the 
combination of three structural axes: intercultural competence, as a fundamental aim in 
teacher training; literature, as an instrument of mediation promoting development of this 
competence, particularly its affective and cognitive dimensions; and the still or evolving 
images of languages and peoples, which influence subjects relationships with themselves, 
with the others and with the world.  
Methodologically, the research was put in place as a case study of qualitative nature, 
developed from July 2015 to November 2017. It values a holistic approach in the process of 
understanding and building knowledge. Based on the interpretive/ constructivist paradigm, it 
seeks to verify how Mozambican policies guidelines/ curriculum guidance address principles 
of intercultural education. It also aims to identify signs of possibilities for action and 
interpretation of the world found in images of languages and CPLP peoples expressed by the 
subjects. It also analyses how intercultural competence can be worked on in the initial 
training of Portuguese language teachers in Mozambique. 
The study was divided in three consecutive phases, comprising ninety-two Portuguese 
language teachers attending initial training, in five subjects taught by us. Three main subjects 
focusing on literature (i.e. Portuguese and Brazilian Literature, African Literatures I and 
African Literatures II) and two program support subjects (i.e. Lusophone World and Cross-
cutting Themes). 
During phase one, using document review technique, we analysed how and whether 
educational and curricular policies/guidelines integrate principles of intercultural education 
(at the level of initial teacher training at the mentioned university). We then carried out the 
diagnosis of languages and CPLP peoples images voiced by the subjects of the study, by 
means of a survey to identify expressed possibilities of action that could support the work we 
intended to develop on intercultural competence in the specific context of initial training of 
Portuguese speaking teachers. 
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During the third and final phase, a training programme focusing on development of 
intercultural competence in this specific context was designed, implemented and evaluated, 
mobilising the literary text as a mediation tool. In this sense, by using the models of 
intercultural competence on which our study is theoretically based (i.e. Byram, 1997; 
Deardorff, 2006; Dervin, 2010; Ting-Toomey & Kurogi, 1998), we have built a training 
framework structured along three axes: i) processes of identity construction, ii) identification 
and analysis of stereotyped and/or prejudiced views, and iii) assumption of ethnorelative 
perspectives and adoption of democratic and human values and practices.  
Data collected while implementing the training programme, resulting from trainees’ 
portfolios and from audio recording of classes, were analysed using the content analysis 
technique, starting either from categories established from the abovementioned models or 
using the grounded theory. This analysis aimed at identifying evidence of development of 
intercultural competence in the context under study triggered by training activities. At a later 
stage, after the training programme implementation and using the same technique of 
analysis, focus group data were interpreted and analysed to identify, through the trainees' 
voices, components and characteristics of the training programme that most potentiate the 
development of that competence. 
From the preliminary findings of the diagnosis carried out in the second phase, which pointed 
to a predisposition towards multilingual and multicultural communication and desire to 
communicate with other peoples with different linguistic and cultural backgrounds, the 
general results of our study point to the subjects’ recognition of the complex nature of 
identities and cultures and the progressive assumption of more ethnorelative perspectives.  
Combining the results of investigative phases, we found that the subjects worked on 
processes of identity and cultural self- and hetero-awareness, relating their experiences to 
those of otherness and fostering the adoption of multiple and decentralised perspectives. As 
for the potential of literature, the literary text proved to be a proficuous instrument for 
deepening the subjects' critical understanding of the world (cf. Abdallah-Pretceille, 2010), 
promoting dialogue between cultures and respect for linguistic and cultural diversity through 
the creation of a "third space" (cf. Bhabha, 1994; Kramsch, 1993) where different cultures 
coexist and interact. 
It is in the articulation of literature mediation with the promotion of intercultural educational 
practices that we stress the urgency and value of integrating intercultural education into the 
initial training of language teachers, seeking to free them from closing in on themselves and 
on their group, from isolation and detachment from alterity and from manifesting 
ethnocentric perspectives. Consequently, and against it, we argue for promotion of the 
assumption of multiple viewpoints, establishing a true intercultural dialogue conducive to 
appreciation of diversity. The effective integration of intercultural competence into 
educational practices can move from a chimera to reality if supported by an educational 
policy of teacher training that encompasses not only the promotion of intercultural 
competence, but an education for citizenship and human rights, integrating the different 
national linguistic, ethnic and cultural manifestations, as well as their relationship with 
international manifestations, transforming the fragmented pieces of identity referred to by 
Ba Ka Khosa (2015) into spaces of interaction and plurality. 
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Introdução 

 
Porque ao falar dos “outros” convém nunca 
perder de vista que nós próprios, quem quer que 
sejamos, onde quer que estejamos, somos 
também “os outros” para todos os outros. 

(Maalouf, 2009, p. 184) 
 

O nosso desejo era iniciar esta introdução com os elementos que se mantiveram constantes 

ao longo do período em que realizámos a nossa pesquisa e redigimos a nossa tese, ou seja, 

a constância da mudança, da complexidade e da mutabilidade. Na verdade, em artigos, 

palestras e debates parece ser (já) unânime a aceitação do facto de vivermos numa 

sociedade caraterizada pela constante transformação e redefinição de teorias, espaços, 

métodos e conceções, integrada num mundo global que se afirma pela indefinição e pela 

exigência da compreensão desse grau de incerteza que a realidade comporta e pela 

aceitação das potencialidades que ela encerra. Mas não queremos começar por essa 

identificação da instabilidade e mutabilidade atual não só pelo facto de ela já ser aceite e 

tomada como “normal”, mas sobretudo porque, como no verso de Camões, “não se muda 

já como soía”. Neste sentido, afirma-se a necessidade de reconhecer que a própria 

mudança nos pode surpreender e ela própria mudar, i.e. parece, como referimos, ser aceite 

nas últimas décadas o facto de não existirem verdades únicas e imutáveis. Todos os dias 

somos surpreendidos por eventos arrebatadores e inesperados, com novas realidades e 

formas de viver. Seria impensável, a título de exemplo, imaginarmos o cenário vivido 

atualmente e nos últimos meses devido ao vírus COVID 19.  

Vamos, assim, começar este texto pela ARCO Madrid 2020 e pela obra de Félix González-

Torres intitulada It’s Just a Matter of Time. Esta instalação de intervenção social, se a 

podemos denominar desse modo, consistiu em treze cartazes nos quais se podia ler a frase 

It’s Just a Matter of Time espalhados pela cidade de Madrid, procurando fazer os leitores-

espetadores refletirem sobre a informação expressa nessa frase e tudo o que ela pode 

convocar na mente de cada um. A frase é, assim, uma espécie de interferência na vida de 

todos nós, que a vimos, que a lemos, que a ouvimos contar por alguém, deixando-se ficar a 

ecoar nos percursos individuais de cada indivíduo, sugerindo uma articulação com a 
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história individual de cada ser, evocando quer o passado, quer a contextualização atual, no 

sentido de fazer parte das construções identitárias, sociais e culturais, pessoais e plurais de 

cada leitor/espectador, de cada um de nós.  

À parte da contextualização mundial e social da realização do evento, podemos, numa 

perspetiva mais pessimista, como aconteceu connosco ao ler a frase, evocarmos os 

movimentos migratórios (e.g., na Síria; no Congo; no Sudão; em Israel e na Palestina; em 

Moçambique; face aos refugiados que chegam ao Mediterrâneo) e/ou os ataques a 

populações vulneráveis, sobretudo dirigidos ao outro, de outra nacionalidade, de outra 

etnia, de outra religião (e.g., nos Camarões o ataque aos refugiados; no norte de 

Moçambique os ataques dos grupos radicais islâmicos; o tráfico de venezuelanos) e o facto 

de se tornar premente aprendermos “a viver com um permanente sentimento de incerteza” 

(Bauman & Donskis, 2016, p. 123). Uma incerteza que foi agravada pelo surgimento da 

COVID 19, que reforça a consciência da imprevisibilidade da vida e da impossibilidade de 

ter um controlo total sobre tudo aquilo que nos rodeia.   

Esse grau de incerteza (Morin, 1999) associa-se à frase proposta na instalação It’s Just a 

Matter of Time numa perspetiva de se estar no limbo de uma descoberta ou acontecimento 

inesperado, mas com consequências potencialmente nefastas, decorrente desse grau de 

insegurança e incompreensão do mundo e do outro. Ao escutar a frase... It’s Just a Matter 

of Time... são convocados por nós os nossos medos e receios, as nossas revoltas face ao 

posicionamento e atuação políticos e sociais de alguns indivíduos, grupos e/ou países. 

Nesse sentido, consideramos que It’s Just a Matter of Time até os partidos e/ou os grupos 

de extrema direita conquistarem o poder, ou It’s Just a Matter of Time até destruirmos o 

planeta, por não se tomarem medidas verdadeiramente eficazes para a sua proteção (cf. os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, United Nations, 2015) ou It’s Just a Matter of 

Time até o aumento do degelo no Ártico afetar o clima mundial e a vida das populações, 

eventos face aos quais podemos, num grito de desespero (baseado no música dos REM), 

expressar que “It’s the end of the world as we know it”.  

Esta ideia de It’s Just a Matter of Time até o mundo ser destruído ou se autodestruir pode 

assumir, no nosso entender, também, um sentido de destruição interna, invisível, com base 

naquilo que Bauman e Donskis apelidam de “manifestações do novo mal”. Referimo-nos, 

assim, ao facto de a frase proposta ter convocado em nós, numa perspetiva do que é 

sugerido na série ficcional Black Mirror, a perceção de que poderá ser de facto apenas uma 
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questão de tempo até as novas tecnologias nos condicionarem.  

É na relação com essas novas tecnologias que Bauman e Donskis referem o perigo do 

“desejo de colonizar a privacidade eliminando o segredo de uma pessoa, aquilo que nunca 

deveria ser comentado nem divulgado” e “a insensibilidade ao sofrimento humano” (2016, 

p. 16), filmando, revelando, “postando” os segredos do outro, marcando a sua identidade 

por momentos selecionados aleatoriamente, numa exposição pública da nossa vida privada, 

seja através de fotografias e vídeos, seja através das nossas páginas e perfis a circular nas 

redes sociais. Uma exposição que pode ser causada por nós ou pelo outro, numa “quebra 

da privacidade” (Damásio, 2017, p. 295) que marca a atualidade, colocando uma marca 

permanente no nosso percurso. Tudo é imagem, tudo é público, parecendo, até, que se 

torna “obrigatório espiar e divulgar as informações” (Bauman & Donskis, 2016, p. 15). Na 

verdade, atualmente a noção de máscara parece estar implicitamente integrada na noção de 

identidade. Há, assim, uma manipulação face ao modo como pretendemos que os outros 

nos vejam. Essa manipulação é visível, hoje em dia, nas redes sociais, em que as imagens 

publicadas são trabalhadas, escolhidas e manipuladas para passar uma determinada 

mensagem.  

A esse propósito, Dervin (2010a) refere que todos nós, no processo de interação, nos 

autoconstruímos, não comunicando como efetivamente somos, mas com recurso a 

representações muito influenciadas pelos nossos grupos de pertença. Também Abdallah-

Pretceille (2015) toma o campo cultural como uma espécie de palco onde o sujeito se 

representa a si e aos outros, selecionando de forma consciente os traços ou aspetos que 

quer apresentar de acordo com os seus interesses, a situação em questão, os seus contornos 

e os aspetos envolvidos. É nesse sentido que a autora se refere à significação dos 

“fragmentos culturais”, noção que exerceu uma forte influência sobre o nosso estudo, pois 

aquilo a que acedemos são, na verdade, esses fragmentos, expressos quer de forma sincera, 

quer de forma manipulada, no sentido de transmitir uma determinada imagem de si e, 

também, no sentido de corresponder às expetativas do grupo e/ou comunidade. 

É, consequentemente, importante ter consciência que a imagem que se apresenta 

publicamente é, muitas vezes, trabalhada, escolhida, editada, ou até manipulada, no sentido 

de agradar ou marcar uma posição ou, ainda, querer causar boa impressão (cf. Dervin, 

2010a). A esse propósito podemos convocar Elon Musk e a sua comunicação relativamente 
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aos implantes cerebrais1 da Neuralink, que estão a criar bastante controvérsia entre os 

cientistas. Ao ler essas notícias pensámos It’s Just a Matter of Time até conseguirmos 

vencer as doenças e prolongar a idade média de vida, mas, também, pode ser só Just a 

Matter of Time até sermos controlados e vermos a nossa liberdade e privacidade anuladas 

com um implante desse tipo. Ou, ainda, It’s Just a Matter of Time até estarmos todos ainda 

mais próximos, comunicando de qualquer ponto do planeta para outro em segundos, 

partilhando conhecimentos e experiências, mas, também, It’s Just a Matter of Time até os 

satélites não serem usados apenas para fins científicos e de exploração espacial, mas para 

fins militares e de controlo das ações humanas. 

É nesse sentido que o modo como se molda a imagem pública e a mensagem a ela 

associada se pode tornar uma espécie de jogo de estratégia, que publicita sentidos de 

pertença ou surge como escape para as frustrações da vida ou, mais grave, visa recolher 

adeptos para uma determinada causa que pode ser marcada por discursos de rejeição, de 

violência e de afastamento do outro2. Mas, voltando à obra It’s Just a Matter of Time, 

podemos, também, “ver o copo meio cheio”, i.e. tomar essa mudança eminente numa 

vertente mais positiva. Nesta perspetiva, podemos tomar como ponto de partida o trabalho 

das Nações Unidas, da UNESCO, da União Europeia, da União Africana e de outras 

organizações internacionais, que, a par com muitas ONG a trabalhar em várias partes do 

mundo, visam a manutenção da paz, a resolução de conflitos e promoção de valores 

democráticos e humanos. Nesse sentido, ao ler a frase proposta na instalação, pensámos 

também nos exemplos de união entre países e povos, de solidariedade e apoio face a 

grupos-alvo de calamidades naturais, de conflitos ou a minorias, assim como a discursos de 

união e aproximação entre povos e culturas3. 

É, assim, Just a Matter of Time até percebermos que as nossas ações têm efeito sobre nós e 

                                                
1 A opção do fundador da Neuralink, mas também da SpaceX — responsável pela colocação de, até ao 
momento atual, 715 satélites em órbita à volta da Terra — foi de apresentar o implante aludindo à cura de 
doenças e à recuperação (e até backup) de memórias e referindo-se, por exemplo, às ações da SpaceX como 
um passo fundamental para a criação de uma nova rede de internet mais rápida e eficaz do que os sistemas 
atuais, com a vantagem de chegar a localizações remotas a baixo custo. 
2 Nesse sentido, numa perspetiva de superficialidade e aparência, os factos e as opiniões surgem com o 
mesmo estatuto, o que se traduz na incapacidade (ou falta de vontade) para distinguir um facto ou 
acontecimento de uma opinião ou uma fraude (cf. Zimler, 2020). A proliferação das Fake News marca a 
atualidade e permite o aproveitamento por parte de diferentes grupos, incluindo forças e grupos políticos, 
para atingir diferentes objetivos, incluindo influenciar as opiniões de massas, com recurso às páginas de 
media sociais como o Twitter, o Facebook, o Whatsapp, o Youtube, o Messenger, o Instagram, o Snapchat, o  
Tik Tok, o Reddit, o LinkedIn, o Pinterest, entre outras.  
3 E.g., discurso de Joaquin Phoenix - Óscares 2020 ou o discurso de Mia Couto aquando da receção do título 
de doutor honoris pela Universidade de Brasília. 
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sobre os comportamentos do outro, sendo premente a adoção de valores de respeito, 

honestidade, bondade, solidariedade, justiça. Convocamos, aqui, as palavras da epígrafe de 

Amin Maalouf (2009, p. 184) para reforçar que —, neste mundo globalizado que se afirma 

pela indefinição e pela recusa de conceitos estanques e de verdades absolutas —, “já não 

há estrangeiros, já só há «companheiros de viagem»” e que temos de ter consciência que 

“os nossos comportamentos têm efeito na sua carne, e os seus comportamentos têm efeito 

na nossa”, que “já não podemos permitir-nos conhecer «os outros» de maneira 

aproximativa, superficial, grosseira”, que o deveremos fazer “com subtileza, de perto”, 

“através da sua cultura” e “através da sua literatura” (Maalouf, 2009, p. 184).  

É com base nesse pressuposto que tomamos no nosso estudo a literatura como um espaço 

de mediação intercultural nesta época caraterizada por constantes processos de 

transformação e redefinição a todos os níveis, desde o científico e tecnológico, ao social, 

cultural e axiológico. Como consequência das mundivivências dos sujeitos, os seus 

processos de construção identitários tornam-se progressivamente mais diversos, 

intrincados e plurais, o que se traduz na necessidade premente de facilitar aos cidadãos o 

desenvolvimento de competências complexas de carácter plurilingue e intercultural que 

lhes permitam enfrentar desafios apresentados pelo processo de globalização, em particular 

no que se refere ao confronto e convivialidade com a diversidade (Byram et al., 2016; 

Dagenais, 2012; Dervin, 2010a; Morin, 1999). Parece-nos que é, precisamente, neste 

sentido que a educação, e em especial a Educação Intercultural (EI), tem um papel 

fundamental enquanto vertente de ação central ao nível da formação da população.  

De facto, essa redefinição e transformação geral e constante, que referimos, reflete-se, 

também, na alteração do conceito de educação, marcado, hoje, pelo desenvolvimento de 

competências complexas (cf. Morin, 1999), nomeadamente a criatividade, o pensamento 

crítico, a capacidade de comunicar consigo mesmo e com os outros, assim como o 

estabelecimento e desenvolvimento das relações interpessoais. A educação não pode 

descurar as mudanças sociais que a rodeiam. Convocamos, nesse sentido, a comunicação 

de Sir Ken Robinson (2010), que expressa a nossa perspetiva de educação e que, dez anos 

depois de ter sido apresentada, parece não ter suscitado reformas educativas que permitam 

a articulação da educação com a sociedade atual. Não iremos referir todas as mudanças que 

deveriam ocorrer, e que estão inerentes a essa comunicação, mas frisamos, porque na linha 

do estudo que desenvolvemos, a necessidade de promover juntos dos alunos e professores 
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em formação competências como a criatividade, o espírito e pensamento críticos, o 

trabalho colaborativo (Pellegrino & Hilton, 2012), e, sobretudo, a competência 

intercultural (CI). Esperamos, assim, que seja Just a Matter of Time até se entender a 

comunicação intercultural como uma competência essencial a ser promovida pelas escolas 

e, consequentemente, pelos professores. 

Importa referir o papel que a Didática de Línguas (DL) tem vindo a assumir num esforço 

para se adaptar à realidade mutável atual, ao propor, nas últimas décadas, uma abordagem 

educativa em línguas e culturas assente nos princípios do plurilinguismo e da 

interculturalidade (cf. Byram et al., 2016; Conselho da Europa, 2001, 2009). 

Concretizando, no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas - QECR 

(Council of Europe, 2020) refere-se que a educação em línguas deve contribuir para o 

desenvolvimento de um sentido de identidade dos sujeitos, o que já tinha sido indicado na 

anterior edição (cf. Conselho da Europa, 2001) e reforçado no volume complementar ao 

QECR (Council of Europe, 2018) com a integração de descritores relativos à competência 

plurilingue e pluricultural, sendo que a esta abordagem está subjacente a promoção de uma 

“cidadania intercultural” (Byram, 2012a), que se quer conducente à construção de 

sociedades mais equitativas, mais inclusivas, mais intercompreensivas (Araújo e Sá & 

Pinto, 2006).  

Inerentes a esta abordagem estão as imagens das línguas, dos povos, das culturas, que 

podem assumir, neste caminho de construção de relações com o outro baseadas na 

compreensão, no respeito e na solidariedade, que se traduzem nessas sociedades que se 

almejam mais tolerantes e igualitárias, um papel determinante quer na aproximação à 

alteridade, quer, de forma inversa, enquanto obstáculo ao efetivo diálogo intercultural (cf. 

Castellotti & Moore, 2002; Conselho da Europa, 2009). De facto, na época atual, verifica-

se um processo contínuo de manipulação de imagens, relacionado com a proliferação de 

fake news, quer motivadas pela pressão social e virtual, quer associadas às múltiplas 

quebras de privacidade (Damásio 2017), que podem traduzir-se em dinâmicas de 

segregação, de opressão, ou até mesmo de violência. Tendo consciência dos efeitos de 

proximidade e afastamento inerentes às imagens de si e do outro, elas assumem-se como 

um conceito a explorar ao nível dos elementos que estruturam o nosso estudo e a par com 

os seus outros dois conceitos fundamentais e basilares de interculturalidade e literatura. 

A literatura institui-se como um elemento essencial no desenvolvimento de uma 
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hermenêutica intercultural, pois é nesse espaço literário que as representações atuam, 

contribuindo para a nossa construção de mundo (cf. Abdallah-Pretceille, 2010). É através 

da literatura que temos um vislumbre do mundo e das relações e, simultaneamente, porque 

plurívoca e inesgotável, é através dela que se abrem múltiplas possibilidades “de ver o 

mundo e de julgá-lo”  (Eco, 1991, p. 258). Devia ser, assim, Just a Matter of Time até o 

texto literário se assumir verdadeiramente como um third space (Kramsch & Uryu, 2011), 

um espaço de encontro e mediação, de construção de pontes entre falantes, línguas e 

culturas (Araújo e Sá, De Carlo, & Melo-Pfeifer, 2012). 

São aqueles três conceitos base — interculturalidade, imagens e literatura — que dão 

forma ao nosso projeto de investigação, integrado na área da DL, tendo em vista o 

desenvolvimento da CI, com a mediação da literatura, na formação inicial dos professores 

de língua portuguesa (LP). Este projeto foi desenvolvido no contexto multilingue e 

multicultural de Nampula, no norte de Moçambique, mais concretamente na Universidade 

Rovuma (UR), antiga Universidade Pedagógica - Delegação de Nampula (UPN) —, 

contexto no qual exerço a minha atividade profissional desde setembro de 2007 —, com 

uma turma de formação inicial de professores de LP, constituída por 92 estudantes. De 

referir que, embora se tenha vindo a verificar, nos últimos anos, no contexto de diversidade 

linguístico-cultural que é Moçambique, o surgimento de estudos, palestras e artigos que se 

centram no hibridismo linguístico e cultural, no ensino bilingue e na articulação entre a 

diversidade linguístico-cultural e as políticas e práticas educativas (e.g., Chimbutane, 2011, 

2015a, 2017, 2018f; Dias, 2010, 2018a; Laisse, 2015; Lemos, 2018a, no prelo; 

Massimaculo, 2010; Monteiro, Siopa, Marques, & Bastos, 2017; Pedro, 2018; Pedro, 

Achard-Bayle, & Capucho, no prelo; Rezende & Baptista, 2020; Timbane, 2015), não é 

ainda visível a sua presença ao nível das políticas linguísticas, dos currículos de formação 

de professores (FP), dos programas do ensino secundário e/ou das práticas letivas.  

Assumindo a importância da EI e defendendo que as instituições educativas devem 

promover o desenvolvimento da CI juntos dos seus públicos e da comunidade em que se 

inserem, tendo como pano de fundo os pressupostos e pontos de partida acima expostos, e 

face à ausência de orientações e práticas curriculares de EI ao nível da formação inicial de 

professores, o presente estudo, ancorado neste contexto de intervenção preciso, visa o 

desenvolvimento da CI através da mediação do texto literário. Assim, procurando 

contribuir para que os formandos pensem interculturalmente e eduquem para a valorização 
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da diversidade linguístico-cultural, começamos por analisar o modo como e se as diretrizes 

das políticas/orientações curriculares moçambicanas integram os princípios da EI e por 

diagnosticar as imagens das línguas e dos povos da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP) expressas pelos sujeitos no sentido de identificar possibilidades de 

ação e de interpretação do mundo, para, de seguida, construir um Referencial de Formação 

(RF) que visa o desenvolvimento da CI com a mediação da literatura ao nível da formação 

inicial de professores de LP em Moçambique.  

À construção deste RF estiveram subjacentes, para além do diagnóstico referido das 

imagens das línguas e dos povos, modelos teóricos da CI e a análise das políticas 

educativas e do currículo de FP de LP na UPN (atual UR). Todos esses elementos 

convocados contribuíram para aferir que atitudes, valores, habilidades e conhecimentos 

podiam ser integrados no RF e quais as componentes da CI a convocar para um programa 

de formação intencionalmente construído com a finalidade de tomar a literatura em LP 

enquanto instrumento de mediação intercultural, que procura  que os sujeitos em formação 

pensem interculturalmente, demonstrando abertura face ao outro e às suas culturas e 

aprendam “a viver juntos com os outros” (Learning to live together, Delors et al., 1997, p. 

8).  

Este RF permitiu construir um programa de formação que foi aplicado ao longo de três 

anos, de julho de 2015 a novembro de 2017, em cinco disciplinas que estavam sob a minha 

responsabilidade, as três principais com o foco na área de literatura — Literatura 

Portuguesa e Brasileira (LPB), Literaturas Africanas I (LAI) e Literaturas Africanas II 

(LAII) e duas disciplinas que consideramos de apoio ao programa — Mundo Lusófono 

(ML) e Temas Transversais (TT) — no curso de formação inicial de professores de LP. De 

um modo mais concreto, o nosso RF organiza-se em três eixos centrados nos processos de 

construção identitária — e, a eles inerentes, no reconhecimento de similaridades e de 

diferenças entre os sujeitos —, na identificação e análise de visões estereotipadas e/ou 

preconceituosas e na assunção de perspetivas etnorrelativas que demonstrem uma maior 

disponibilidade face à alteridade, assim como na adoção de valores e práticas democráticos 

e humanos. 

Destaca-se, neste RF, a promoção de atividades que contribuem para que o sujeito 

estabeleça consigo próprio e com o Outro relações mediadas pelo texto literário, com base 

no respeito. Nesse sentido, pretende-se que esse sujeito se implique num processo de 
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problematização das noções de identidade e de alteridade, tomando-se o conceito de 

alteridade como a transformação do Outro num outro com o qual estabelecemos relações 

de semelhança e dissemelhança, sendo que este Outro (para os outros) é também cada um 

de nós (Maalouf, 2009). 

É nesse sentido que, no nosso RF, a CI é tomada como uma competência polissémica, que 

se integra num paradigma da diversidade como uma abordagem híbrida e plural, na qual as 

identidades se articulam e relacionam de forma individual e coletiva (Dervin, 2010a). O 

desenvolvimento da CI, ao inscrever-se conceptualmente numa abordagem intercultural, 

implica, de acordo com Abdallah-Pretceille (2011, p. 99), a adoção de uma perspetiva não 

determinista, que integre um ponto de vista subjetivo, no sentido da construção cultural 

pessoal por parte dos sujeitos, assim como o enfoque nas interações do eu com o tu, em 

termos mais restritos de indivíduos e mais abrangentes de grupos e comunidades (no eixo 

de “tension universalité / singularité”), com a atenção focada também nas estratégias, 

manipulações e dinâmicas de comunicação e de ação que marcam a relação com a 

alteridade.  

Apesar de haver perspetivas teóricas mais culturalistas, marcando a diferença pela cultura, 

ou baseadas na caraterização dos sujeitos, a nossa perspetiva neste estudo, que se reflete no 

modo como foi concebido o RF referido, pretende-se numa conceção de mistura cultural, 

com base no princípio de “proteophilic competences” (cf. Dervin, 2010a), enquadrada por 

um paradigma construtivista, anticulturalista e complexo, evitando generalizações culturais 

e identitárias, ainda que se possam convocar padrões e visões generalizados, estereotipados 

e etnocêntricos para sobre eles refletir ou para os discutir. Deardorff e Jones (2012) 

referem, nesse sentido, a importância de explorar preconceitos e estereótipos existentes 

sobre as identidades e as culturas, dando relevo à reflexão sobre diferentes mundividências, 

à mutabilidade do conhecimento e à construção de sentido que permita compreender o 

Outro de forma mais profunda. Também Abdallah-Pretceille (2015) alerta para as 

abordagens culturais demasiado descritivas, globalizantes e estáticas, que se podem 

traduzir no exotismo ou na fossilização de práticas estereotipadas e generalizadas, que 

consideramos inerentes às identidades de grupo muitas vezes partilhadas pelos sujeitos. 

Assim, em termos culturais, procuraremos referirmo-nos às culturas no sentido plural, 

conscientes de que, como as identidades, a cultura pessoal de cada um integra diferentes 

sentidos de pertença, reconhecendo-a como um elemento a ter em atenção em termos 
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interculturais. Reconhecemos, ainda, com Dervin (2014), a cultura pessoal como um 

conceito problemático, pelo que integramos no nosso estudo o alerta deste autor 

relativamente ao facto de os aspetos tidos como culturais em termos sociais serem 

influenciados e determinados por dinâmicas de poder. É, nesse sentido, que tomamos a 

cultura como algo em devir, mutável, que, inscrita numa rede de intersubjetividades, é 

formada e desconstruída por processos constantes de comunicação e de ação (cf. Abdallah-

Pretceille, 2011, p. 97). Procuramos, deste modo, no nosso estudo, que a atenção esteja 

centrada no modo como os aspetos culturais são tomados, entendidos e expressos pelos 

sujeitos, no sentido que Abdallah-Pretceille (2015, p. 261) denomina como “la culture en 

acte” (por oposição à cultura como objeto), com um valor ilustrativo (e não demonstrativo) 

sob uma perspetiva construtivista. É igualmente nesta perspetiva que Simpson e Dervin 

adaptam o conceito já acima aludido de “modernidade líquida” de Bauman (Bauman & 

Donskis, 2016) às noções de identidade e de culturas, procurando reforçar a relação 

simbiótica gerada pela articulação do social, do político e do cultural, que assinalam 

processos constantes de ser, fazer e reconfigurar-se (Simpson & Dervin, 2019), 

reconhecendo que a interculturalidade necessita de ter subjacentes processos de interação.  

É nesse sentido que se toma, no nosso estudo, o texto literário como um suporte de 

representações, que se institui como um instrumento de encontro e reencontro entre o 

sujeito e a alteridade (Abdallah-Pretceille, 2010). Nessa perspetiva, o texto literário 

permite olhar o mundo de forma multifacetada e diversificada, contribuindo para o 

desenvolvimento da conscientização cultural (cf. Wąsikiewicz-Firlej, 2012), assumindo-se 

como um “terceiro espaço” propício ao desenvolvimento da CI. 

Uma outra questão que dota o nosso estudo de alguma complexidade prende-se com a 

articulação desta conceptualização teórica com o nosso estudo de caso desenvolvido em 

contexto moçambicano. Como indicado por autores vários, importa ter em mente as 

dificuldades referidas por Taylor e Nwosu (2001) de aplicar ou fazer coincidir abordagens 

e conceitos ocidentais ou daí derivados aos estudos em e sobre África ou, ainda, de ser 

fundamental entender que os instrumentos e ferramentas ocidentais podem ser inadequados 

para a compreensão dos fenómenos africanos que têm um caráter singular e complexo. 

Esta consciência levou-nos a conceber, com base em dados recolhidos quer no diagnóstico 

das imagens das línguas e dos povos junto dos sujeitos, quer na análise das políticas 

educativas e dos currículos moçambicanos à luz da EI, um RF contextualizado. Foi, ainda, 
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imprescindível convocar, no processo de análise e discussão de dados, estudos articulados 

com o tema e contexto de estudo, procurando integrar o que Ela (2016) designa como “a 

produção específica de conhecimento no contexto africano”, que se deve procurar libertar 

das orientações ocidentais, sobretudo do espaço anglo-saxónico, não num sentido de as 

ignorar, mas, pelo contrário, num sentido de, evitando uma perspetiva etnocêntrica 

ocidental e uma visão exótica de África, integrar o conhecimento no contexto em que é 

produzido com todas as idiossincrasias que o caraterizam, num processo de mestiçagem 

dos conhecimentos e de massificação do acesso à ciência. 

A nossa tese, enquadrada por um paradigma eminentemente interpretativo, hermenêutico e 

construtivista, está alicerçada numa perspetiva relativista, que pressupõe a existência de 

múltiplas realidades ancoradas em construções mentais e sociais contextualizadas 

(Coutinho, 2014), enformadas pela ação dos sujeitos, e se fundamenta numa compreensão 

holística da realidade, reconhecendo possíveis indícios e evidências que permitam o 

desenvolvimento de um quadro epistemológico e praxeológico que promova o 

desenvolvimento da CI no contexto em estudo. Foi concebida em três partes, antecedidas 

por esta introdução na qual se pretende apresentar o nosso estudo, assim como o modo 

como o mundo é tomada pela investigadora o que se traduz na natureza específica do 

projeto e na perspetiva sob a qual ele foi desenvolvido.  

A primeira parte visa apresentar a constelação conceptual do estudo, realçando a 

importância da EI e apresentando a CI como uma das competências fundamentais para o 

século XXI, ainda que se frise a complexidade e polissemia inerentes a esses conceitos, 

assim como a importância de uma arqueologia da sua compreensão. Organizada em duas 

vertentes, uma conceptual — capítulos 1 “Educação e competência intercultural” e 2 

“Literatura e mediação intercultural” — e outra de contextualização — capítulo 3 

“Orientações educativas e curriculares moçambicanas à luz da educação intercultural” —, 

que integra a análise de políticas educativas e curriculares moçambicanas no que se refere 

à integração dos princípios da EI, esta parte convoca, sobretudo, as perspetivas de Byram e 

Hu (2013), que tomam a CI como a capacidade/habilidade para agir junto com os outros 

procurando, simultaneamente, integrar a alteridade cultural, assim como de Dervin 

(2010a), que a identifica com a apreciação da diversidade em si e no Outro, e de Deardorff 

(2006) que dá enfoque à comunicação e ao comportamento apropriados em situações 

interculturais. Nesta primeira parte apresentar-se-ão, ainda, e em consequência, os modelos 
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convocados pelos estudos e que contribuíram quer para o desenvolvimento do nosso 

desenho conceptual da CI quer para a conceção do nosso RF.  

Um outro conceito abordado nesta primeira parte, porque integrado, também, na 

constelação conceptual do nosso estudo, é o de literatura, que apresentamos como um 

instrumento de mediação, que, nesse sentido, se pretende que se institua como um espaço 

de contacto entre sujeitos, povos e culturas, onde se verifica a produção de novos sentidos 

(cf. Bhabha, 1994; Kramsch, 1993; Matos, 2005). O texto literário assume-se, nesse 

sentido, como um importante instrumento potenciador da valorização da diversidade, que, 

ao aproximar identidades, culturas e falantes, construindo sobre eles redes e pontes 

sinópticas interculturais, procura encontrar espaços de pertenças mútuas, “terceiros-

espaços” de encontro e interação, visando contribuir, também, para a formação de falantes 

e mediadores interculturais. 

Esta perspetiva da literatura como instrumento de mediação integra-se numa abordagem 

intercultural que permite tomar o Outro do texto como simultaneamente igual e diferente 

de mim, articulando a noção de literatura como espaço de interação com o conceito de 

imagens de si e do Outro. Ao advogarmos que as imagens influem sobre os nossos atos, as 

nossas atitudes e os nossos pensamentos, podendo mudar a nossa perceção da realidade, 

afirmamos, simultaneamente, o caráter imperativo da análise das imagens dos sujeitos no 

sentido de procurar compreender o modo como elas moldam os seus discursos e os seus 

comportamentos. As imagens de si e do outro, ao terem um efeito prático sobre, por 

exemplo, quem idolatramos, quem desprezamos, em quem votamos, a que grupo 

desejamos pertencer, de quem nos queremos afastar (Bauman & Donskis 2016), 

encontram-se profundamente intrincadas com a construção de mundo de cada sujeito. Este 

conceito será, pois, convocado, na sua operacionalidade para este estudo, no capítulo 2, 

onde é articulado com as noções de interculturalidade e de literatura que veicula e coloca 

em confronto essas imagens. Queremos, ainda, nesta constelação conceptual do estudo, 

fazer um breve estado da arte relativo aos estudos que tomam a literatura como um 

instrumento de mediação para o desenvolvimento da CI. 

No sentido de contextualizarmos o nosso estudo, no que se refere ao contexto multilingue e 

multicultural moçambicano onde é desenvolvido, o segundo capítulo desta primeira parte 

integra, para além dessa abordagem contextual, uma análise das orientações educativas e 

curriculares moçambicanas à luz da EI. Neste sentido, partindo da emergência dos estudos 



Introdução 
 

 13 

interculturais nesse contexto, são analisadas as políticas educativas (com recurso à 

coletânea de legislação do ensino superior) relativamente ao acesso à educação e, no 

sistema educativo, ao modo como se realça a inclusão e a equidade de género, assim como 

a sua articulação com o ideal de unidade nacional e a promoção da paz. São, igualmente, 

analisadas as referências à interculturalidade e/ou às componentes da CI, como o 

autoconhecimento identitário, a adoção de perspetivas etnorrelativas, a valorização da 

diversidade e, ainda, a promoção da igualdade, da tolerância e do respeito. Tendo em conta 

o contexto preciso do estudo, a FP de LP numa instituição de ensino superior, neste 

segundo capítulo é, ainda, realizada uma breve perspetiva diacrónica da FP em 

Moçambique, desde a época colonial até à atualidade.  

O percurso metodológico do estudo é apresentado na segunda parte desta tese, começando 

por se discutir os paradigmas que o enformam, numa articulação que integra paradigmas da 

complexidade, construtivista e interpretativo. Segue-se a fundamentação da natureza 

qualitativa do estudo e uma discussão sobre a abordagem metodológica adotada, 

instituindo-se como um estudo de caso, simultaneamente exploratório, descritivo e 

interpretativo, centrado na formação inicial dos professores moçambicanos, visando o 

desenvolvimento da CI e mobilizando o texto literário como instrumento de mediação. No 

segundo capítulo da segunda parte são apresentados o desenho e a operacionalização da 

investigação, que integram as questões de investigação de que partimos, assim como os 

objetivos que lhes correspondem, i.e.: 

-  analisar as orientações político-educativas moçambicanas de formação inicial de 

professores à luz da EI, no modo como (e se) as diretrizes das políticas educativas 

governamentais e o currículo de formação inicial de professores de LP na UPN/UR 

integram os princípios da EI, 

- assim como diagnosticar as imagens das línguas e dos povos da CPLP dos formandos, 

procurando encontrar indícios de possibilidades de ação formativa, trabalhando sobre essas 

imagens e, ainda,  

- conceber, implementar e analisar os efeitos do programa de formação que, como 

referimos, mobiliza o texto literário como instrumento de mediação. 

São, ainda, apresentados os diferentes tipos de instrumentos de recolha de dados e o modo 

como foram analisados com recurso à técnica de análise de conteúdo com apoio do 

software WebQDA, no processo de categorização de dados, com base nas categorias do 
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estudo, quer aquelas pré-definidas pela teoria e pelos modelos, quer as outras emergentes 

dos dados.  

A conceção, implementação e análise do programa de formação é apresentada na terceira 

parte da tese, organizada em três capítulos. O primeiro capítulo é relativo à apresentação 

do diagnóstico das imagens das línguas e dos povos da CPLP dos formandos como um dos 

elementos essenciais de ancoragem do RF. Parte-se, depois, para a conceção e construção 

do programa, explicitando os princípios e pressupostos a ele subjacentes, assim como os 

eixos, as componentes e as atividades propostas (vide também apêndices 1 a 4). O terceiro 

capítulo, relativo ao desenvolvimento da CI, através das atividades propostas no programa, 

pretende apresentar e discutir os dados recolhidos. Aqui podemos aceder às vozes dos 

futuros professores, ao modo como expressam a sua identidade, como apresentam as suas 

culturas, em processos mutáveis de construção identitária e cultural e, ainda, ao modo 

como analisam o discurso literário e o discurso do Outro, sobretudo ao nível do 

conhecimento e da identificação de visões preconceituosas e estereotipadas. Ainda neste 

capítulo, podemos analisar o modo como é concebida e problematizada a relação com a 

alteridade, ao nível da habilidade de, de forma descentrada, se colocar no lugar do outro, 

da assunção de perspetivas múltiplas, de posicionamentos etnocêntricos e/ou etnorrelativos 

e, também, da abertura ou fechamento ao outro e da manifestação de valores democráticos 

e humanos. Encerramos a terceira parte com as vozes dos futuros professores sobre a 

avaliação do programa de formação, procurando, também, aferir alguns impactos e efeitos 

da sua implementação, i.e. identificando as caraterísticas do programa de formação e as 

atividades que parecem mais potenciadoras do desenvolvimento da CI no contexto em 

estudo, com recurso quer a indícios recolhidos ao longo do desenvolvimento do programa 

de formação, quer através das vozes dos sujeitos, nas sessões das entrevistas de grupo 

finais. 

Na parte final, apresentamos as considerações finais e sugestões para a implementação dos 

princípios da EI na FP de LP em Moçambique, procurando sensibilizar os professores em 

formação para a importância da diversidade linguística e cultural e para a necessária 

promoção da comunicação intercultural. 

Não queríamos encerrar esta introdução sem referir que todo este projeto de investigação 

surgiu quer pelo facto de os estudos relativos à questão intercultural em Moçambique 

serem ainda incipientes e muito (con)centrados em Maputo, quer porque considerámos que 
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seria importante contribuir com um trabalho científico nesta mesma área e contexto, 

produzindo conhecimento que permita fornecer sugestões de atividades integradas no 

currículo de formação inicial de professores que contribuam para a aquisição de 

conhecimento e competências interculturais e para a melhoria das práticas destes futuros 

professores. O projeto nasceu também da nossa experiência pessoal num contexto onde o 

outro é muitas vezes desconhecido, alvo de imagens contraditórias e perpetuadas no tempo 

por condicionamentos históricos e sociais e do desejo de consciencialização da necessidade 

de reformas educativas ao nível da formação de professores.  

É com base em todas essas motivações que esperamos que seja Just a Matter of Time até as 

mudanças e reformas educativas contribuírem para de facto educar os nossos estudantes, 

preparando-os para as sociedades contemporâneas, em vez de a educação os sedar, de os 

procurar uniformizar, de contribuir para desvalorizar a criatividade e o espírito crítico 

(Robinson, 2010). Desejamos, também, que seja Just a Matter of Time até o sistema de 

ensino efetivamente integrar o desenvolvimento de competências interculturais e 

plurilingues, promovendo o pensamento crítico, o trabalho colaborativo, a criatividade, a 

diversificação do ensino, valorizando a iniciativa e o empreendedorismo, a promoção das 

artes, o recurso às Tecnologias da Informação e Comunicação enquanto instrumentos de 

emancipação, e, também, o enfoque no aluno, vendo-o como um ser individual com 

capacidades e potencialidades únicas. E, centrando-nos especificamente no nosso estudo, 

tomando os professores como os responsáveis pela educação dos futuros cidadãos 

moçambicanos, esperamos que seja Just a Matter of Time até os sujeitos, futuros 

professores de LP, assumirem, consciente e criticamente, a função de “mediadores 

interculturais (Byram, 2010; Zarate, Gohard-Radenkovic, Lussier, & Penz, 2004) na sua 

futura atividade docente.  
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Parte I. Constelação conceptual do estudo 

 
Leia-se esta passagem da direita para a esquerda e 
vice-versa, ou vice-versa e de baixo para cima, pode-
se saltar as linhas que tremem debaixo dos olhos. 
Pode-se ler a cavalo, de pé, ou sentado numa cadeira. 
Pode-se sentar a paisagem numa cadeira e lê-la com 
extrema violência. 
[…] Quem leia, se ler, leve consigo a flor fria e 
amarela, crave o pedúnculo no coração, e durma com 
o sangue e a sua dor de pessoa. 
Quem aprender, que sonhe, que lhe cresça o cabelo 
tumultuosamente, que saiba, saiba até às portas da 
morte.                                          

(Helder, 2020) 
 
Esta primeira parte, conforme referido na introdução, apresenta a constelação conceptual 

do estudo, designadamente os conceitos que o estruturam, i.e. a interculturalidade, a 

literatura e as imagens (das línguas e dos povos), à volta dos quais orbitam três conceitos 

complementares a eles associados, o de mediação, de third space e de mediador 

intercultural.  

Partimos, num primeiro momento, do conceito de EI para a apresentação da CI como uma 

das competências-chave do século XXI, realçando o seu caráter polissémico e definindo a 

abordagem em que a mesma é tomada, i.e. numa perspetiva co-construtivista, subjacente 

aos modelos de CI que convocámos no nosso estudo para estruturar o trabalho e apoiar a 

construção do RF.  

Associada à noção de interculturalidade surge a literatura à qual se une, numa viagem entre 

e inter-espacial, através da mediação. Incidiremos, assim, sobre o facto de os textos 

literários se instituírem como espaços de mediação intercultural, onde os sujeitos, os povos 

e as culturas se encontram, potenciando a criação de novos sentidos e conhecimentos, 

colocando questionamentos, permitindo a descoberta de sentidos de pertenças mútuas e 

formando mediadores interculturais. Interconectado com esses dois conceitos é convocado 

o de imagens, que também exploraremos, conforme é tomado em DL, i.e. um sistema de 

representações das realidades do mundo e dos seres que influi no modo como as realidades 

são percecionadas e como nos relacionamos com os outros. Nesse sentido, no espaço de 

encontro entre os sujeitos e a alteridade — third space — criado pela literatura, trabalham-

se as imagens próprias e da alteridade, procurando contribuir para a formação de agentes 
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interculturais.  

Nesta primeira parte apresentaremos, ainda, uma análise das orientações educativas, ao 

nível do ensino superior, e curriculares moçambicanas à luz da educação intercultural, 

centrando-nos já no contexto multilingue e multicultural onde o estudo foi realizado, com 

enfoque na formação de professores, sobre a qual apresentaremos uma breve perspetiva 

diacrónica. 

A constelação conceptual do estudo é esquematizada na figura 1, traduzindo-se 

concretamente na parte I deste estudo em 3 capítulos, onde são apresentados os autores de 

referência ao nível dos modelos de CI que enformam o nosso programa de formação e dos 

conceitos-chave do estudo. 

 
Figura 1 – Constelação conceptual do estudo 
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Capítulo 1. Educação e competência intercultural  
 

Era uma vez um lugar com um pequeno inferno e um 
pequeno paraíso, e as pessoas andavam de um lado 
para outro, e encontravam-nos, a eles, ao inferno e ao 
paraíso, e tomavam-nos como seus, e eles eram seus 
de verdade. 

(Helder, 2020) 
 
Tomamos a educação intercultural, com Bleszynska (2008), como uma área de estudo e 

atuação recente, à volta da qual orbitam diferentes definições, posicionamentos e 

abordagens, o que lhe atribui um caráter complexo, multidimensional e ambivalente. Nesse 

sentido, articula-se com áreas da educação como a educação internacional, a cívica, a para 

a paz, a global, entre outros termos com os quais a EI se identifica ou estabelece pontos de 

contacto. É nesse sentido e com base nessas articulações que a EI é tomada como uma área 

fundamental no século XXI, ao promover o diálogo entre culturas, identidades e 

sociedades e ao contribuir para o desenvolvimento de sociedades multiculturais que se 

querem em articulação, em paz e envolvidas em processos de hibridização, nas quais a CI é 

entendida como uma competência essencial para a construção identitária e para a 

valorização da diversidade. Iremos, de seguida, centrar-nos nesses conceitos, na 

complexidade que os envolve e na essencialidade que os carateriza. 

 

1.1. Educação intercultural  em perspetiva: definição e 

problematização do conceito 
 

[…] the concept of interculturality is complex and 
tends to receive manifold interpretations, an 
archaeology of its understanding is necessary more 
than ever [...]  

(Dervin, 2010a, p. 156) 
 

O conceito de EI, do mesmo modo que o de interculturalidade, é, conforme referido na 

epígrafe acima por Dervin (2010a), complexo, polissémico e multifacetado, o que implica 

um esclarecimento do modo como pode ser tomado por diferentes autores e perspetivas 
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teóricas. Alred, Byram e Fleming (2006) indicam que as designações de educação 

multicultural, educação pluralista e EI abarcam definições plurais e diferentes.  

Gundara e Portera (2008) indicam, nesse sentido, o facto de múltiplos e diferentes termos 

serem usados de forma indistinta relativamente à EI, nomeadamente educação 

transcultural, multicultural e intercultural, referidos e explicitados, igualmente, por 

Guilherme e Dietz (2015). Também Portera (2008) se refere a essas terminologias, 

associando a noção de transcultural education a elementos universais que impregnam a 

cultura, a EI como integrante de elementos comuns a todos os seres humanos e, 

simultaneamente, abarcando as suas particularidades e especificidades, o que se traduz na 

incorporação de “equal dignity of all people of the world, regardless of skin colour, 

language and religion […], respect for differences (right to have the same opportunities 

though being different), or peaceful coexistence […]”, tendo como finalidade “not 

assimilation or fusion, but encounter, communication, dialogue, contact, in which roles and 

limits are clear, but the end is open” (p. 488).  

De igual modo, referindo-se ao desafios da globalização e da diversidade do mundo atual, 

Pratas (2010) destaca no campo da EI a importância do diálogo intercultural e dos 

processos de autoconscientização identitária. E Neuner (2012) toma-a como um 

instrumento de aprendizagem democrática, que visa a valorização da diversidade e a 

adoção de posicionamentos etnorrelativos. 

Portera (2008) introduz no campo da EI as noções de reciprocidade, de cooperação e de 

solidariedade, alertando para a dimensão política da EI, marcada por relações de  

“domination, conflict, rejection, and exclusion” (p. 483), tomando, nesse sentido, a EI 

como indispensável face à globalização e complexidade que caraterizam o mundo atual, 

marcado por uma pluralidade linguística, cultural, religiosa e de mundividências.  

Nesse entendimento plural, Abdallah-Pretceille (1997) refere-se à EI como “éducation à 

l'altérité” e  “éducation planétaire”, integrando os valores humanos e a articulação entre o 

sujeito e a alteridade, afirmando que não basta vontade e boas intenções para a integração 

da EI, referindo a necessidade de estruturação, planificação e rigor para a implementação 

desta educação. Batelaan (2003), no mesmo sentido, tomando as sociedades atuais como 

plurais ao nível identitário e cultural, refere que a EI é promotora do princípio de Delors 

(1997) de aprender a viver junto com os outros, visando a partilha de sentidos de pertença 

a comunidades mais alargadas e a construção de relações equitativas, baseadas no diálogo 
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e no respeito mútuo. Gundara e Portera (2008) vão mais além, afirmando que a EI pode 

potencialmente contribuir para a redução das desigualdades educacionais em todo o 

mundo. 

Bennett (2009b) refere-se à EI como um processo intencional e organizado, que implica a 

conceção de curricula e programas promotores da interação intercultural, enquanto que 

Bizarro e Braga (2002) centram a EI em processos de autoconhecimento e autorreflexão 

identitária, indicando que a “educação intercultural, na escola, começa quando o professor 

ajuda o educando a descobrir-se a si mesmo” pois, só desse modo, o estudante poderá 

“pôr-se no lugar do outro e compreender as suas reacções” (p. 58), conducente, 

posteriormente, à valorização da diversidade e à criação de espaços de diálogo 

intercultural. Bleszynska (2008) acrescenta o facto de a EI se focar em processos globais, 

visando a resolução de problemas e a promoção da solidariedade entre indivíduos e nações. 

É nesse sentido que a EI se articula com a promoção dos direitos humanos, com a inclusão 

social e o combate a preconceitos e estereótipos. Também Dervin (2012) associa a EI  à 

identificação de estereótipos e preconceitos, no sentido de os trabalhar, o que irá exercer 

influência sobre o RF construído e de que falaremos posteriormente. 

A EI é, assim, também  a promoção e o respeito pelas “diverse diversities” (Dervin, 2010a) 

e o implícito reconhecimento que a educação deve realçar o facto de todos os seres serem 

diversos, ou nas palavras de Dervin (2017, p. 90): “this is what intercultural education 

should lead to: If I am ready to accept my own diverse diversities, maybe I can start 

noticing and accepting them in the other as well”. E é também um processo de “re-

learning”, pois “Knowledge, savoir-faire, attitudes, skills of an intercultural nature are 

never acquired once and for all, but developed and re-learnt, tested, examined every time 

we interact with an individual or a text” (Dervin, 2017, p. 91). E, podemos acrescentar, um 

processo interdisciplinar, que convoca diferentes saberes e abrange diferentes áreas de 

estudo, entre as quais Bleszynska (2008) refere, como começámos por mencionar, a 

educação internacional, comparativa, cívica, entre outras.  

Nestes trânsitos disciplinares, Dietz e Cortés (2012) referem a EI como área de intersecção 

entre as ciências sociais, a antropologia do ensino e os estudos interculturais. Gundara e 

Portera (2008) aludem a diferentes campos educativos, como os direitos humanos, a 

cidadania, a resolução de conflitos e a educação multilingue. E Nikleva (2012) integra a EI 

na educação para a paz. 
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De um modo mais concreto, Barrett et al. (2013) indicam que a EI visa o desenvolvimento 

da CI e abarca objetivos, conteúdos, processos de aprendizagem, métodos de ensino, 

materiais e avaliações, podendo ser promovida em diferentes níveis, através de diferentes 

tipos de educação (i.e. informal, não formal e formal). Os autores indicam, ainda, que as 

atividades mais eficazes para promover a EI são aquelas que tomam os aprendentes de 

forma holística (i.e. nas suas vertentes física, emocional e intelectual), podendo assumir 

diferentes tipologias (e.g., atividades que promovem a adoção de múltiplas perspetivas, 

incluindo a observação, a interpretação, o descentramento, a abertura ao outro sem 

julgamentos; jogos de papéis, simulações e dramatizações; teatro, poesia e escrita criativa; 

tarefas etnográficas; com o uso de filmes e textos; através da criação e análise de imagens; 

com recurso aos media sociais e outras ferramentas online) (Barrett et al., 2013). 

Vários autores indicam, ainda, que a educação na área intercultural é conducente ao 

diálogo intercultural e a uma coexistência pacífica entre os seres que se traduz pelo já 

aludido princípio de Delors “learning to live together” (Batelaan, 2003, p. 2), que é tomado 

como o objetivo principal da EI. Neuner (2012, p. 32) considera que esse objetivo geral da 

EI (“learning to live together”) integra as noções de “cross-fertilisation (learning and 

benefiting from each other)”, “cultural relativism (equality of cultures, no discrimination)”, 

“multiple identities (development of a personal identity which draws on more than one 

culture)”, “diversity/pluralism (no discrimination and exclusion, but creative use of 

pluralism and mutual acceptance of diversity)”, “interaction (joint learning, negotiation of 

intercultural questions and conflicts)”, “new collective identities”, “cultural hybridisation 

(development of values, attitudes and ways of living together that benefit from cultural 

pluralism)”, “ecumenical/inter faith dialogue (communication across religious 

communities)” e “co-operative learning”. 

Nessa confluência, convém sublinhar que a EI e a interculturalidade são mais do que 

simples aprendizagens sobre outras culturas, implicando “interaction between 

representatives of different cultures”, ou seja “communication and mutual understanding of 

each other’s cultures” (Dervin, 2017, p. 88). Abdallah-Pretceille (2012) destaca, nesse 

sentido, a importância da auto e heteroconscientização identitária, enquanto processos que 

permitem a relação com a alteridade e Matos (2014, p. 47), na mesma linha de 

reconhecimento da alteridade, centra a sua atuação na “negotiation of identities cultivating 

a better understanding of cultural otherness”.  
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Coulby (2006, p. 246) vai além das perspetivas apresentadas, afirmando que nas 

sociedades atuais toda a educação é EI: “If education is not intercultural, it is probably not 

education”, referindo a necessidade de formar os sujeitos numa perspetiva abrangente que 

não se cinge a uma conceção nacional e assente em pontos de vista únicos e fixos. 

É nesse sentido que, reconhecendo a multiplicidade de definições relativas ao termo 

interculturalidade e EI, tomamos, neste estudo, como ponto de partida a definição de 

Byram e Hu — “capacity to act together with others [...] taking into account the otherness 

of other cultures” (2013, p. 14) — conjugada com a noção de “proteophilic competences” 

proposta por Dervin: “the appreciation of the diverse diversities of the self and the other” 

(Dervin, 2010a, p. 157). Situando-nos no que Dervin (2010) refere como uma abordagem 

de amálgama cultural, tomamos as culturas, as sociedades e os sujeitos como em constante 

devir, como co-construções subjetivas, inerentemente mutáveis, continuamente 

(re)construindo novas e diversas identidades.  

Tomando este posicionamento inicial e focando-nos diretamente sobre a EI, esta visa e 

abarca a tomada de consciência individual conducente à tomada de responsabilidade 

individual, mas implica ir além desse nível particular, no sentido de transcender o interesse 

particular do seu próprio grupo, promovendo a capacidade de “co-operate with people 

from diverse cultures” (Bleszynska, 2008). Bennett (2009b) refere-se à EI como um 

processo intencional e sistemático que promove a aprendizagem intercultural, associado ao 

desenho curricular que coloca a ênfase na subjetividade das culturas e na promoção da 

interação intercultural. É nesse sentido que a EI se deve adaptar ao mundo atual em estado 

líquido (Bauman & Donskis, 2016) a que aludimos na introdução deste estudo, 

promovendo inter-relações cada vez mais híbridas e mutáveis (Bennett, 2009b; 

Bleszynska, 2008), reconhecendo a complexidade das diferenças culturais e contribuindo 

para a valorização da diversidade (Bennett, 2009; Bizarro, 2012; Bleszynska, 2008; 

Níkleva, 2012).  

O conceito abrangente, polissémico e transdisciplinar de EI integra, assim, processos de 

educação, e também de sociabilização, que atuam em diferentes níveis, i.e. um nível geral, 

que Bleszynska (2008) denomina como “macrossocial/global”, que abarca a 

conscientização da diversidade, em termos de culturas, identidades, indivíduos, visando 

promover não apenas o seu reconhecimento, mas o respeito pela alteridade e a promoção 

dos direitos humanos. Um nível intermédio (i.e. “mezzo-social/national”) que procura 
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promover o mesmo reconhecimento e respeito ao nível nacional, através da promoção de 

valores como a cidadania democrática, das igualdades sociais, do combate a todas as 

formas de discriminação e “the reconstruction of social bonds […] in the context of 

culturally heterogeneous groupings” (Bleszynska, 2008, p. 538). E um nível particular (i.e. 

“micro-social/individual”), que se centra na capacidade de construir relações com base na 

abertura e no respeito, sem barreiras estabelecidas pelas diferenças identitárias e culturais, 

promovendo a adoção de posicionamentos etnorrelativos através do desenvolvimento da 

CI. 

Importa referir, ainda, como elementos que enformam a EI, os princípios patentes nas 

diretrizes da UNESCO (2007), i.e. o respeito pela identidade cultural do aprendente e a 

garantia de uma educação de qualidade, a promoção junto do aprendente do conhecimento 

cultural, de atitudes e de habilidades necessárias a uma participação ativa na sociedade 

atual e que lhe permitam compreender, respeitar e interagir com indivíduos, grupos e 

nações de diferentes origens culturais, étnicas, sociais e religiosas. Em termos de formação 

de professores para que essas diretrizes sejam seguidas, as orientações da UNESCO (2007) 

apontam para a integração de temas relacionados com a herança cultural dos indivíduos, 

grupos e países, os direitos dos grupos minoritários, os processos de construção identitária, 

a valorização da diversidade, o paradigma intercultural e a sua integração educativa, o 

combate ao racismo e à discriminação, o direito à diferença e a natureza relativa e plural 

das culturas. E apontam, também, para a familiarização com métodos e estratégias 

participativos e contextualizados, com técnicas de observação, escuta ativa e comunicação 

intercultural, assim como para a necessidade de criar, implementar e avaliar projetos na 

área da EI. 

É nesse sentido que se considera que a EI não deverá ser uma simples formação 

complementar mas um elemento essencial dos curricula em articulação com os quatro 

pilares da educação de Delors (1997, pp. 89–102): i) Aprender a conhecer, ii) Aprender a 

fazer, iii) Aprender a viver juntos, com os outros e iv) Aprender a ser. 

As diretrizes da UNESCO (2007) referem-se a processos educacionais, i.e. a educação para 

o civismo, para a paz, para a cidadania democrática, para EI, para a educação global e para 

o capital social, realçando a importância dos direitos humanos e visando: o entendimento 

ao nível internacional, a coexistência pacífica, a negociação e a resolução de conflitos, o 

estabelecimento da paz (não violência), a autorresponsabilização, a participação ativa nos 
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processos democráticos, o estabelecimento de relações com base na empatia, na caridade, 

na solidariedade e no respeito (cf. Neuner, 2012). É com base nesses processos educativos 

que a EI abrange não apenas a educação dos estudantes, mas, também, dos professores e 

educadores. 

E são muitos os autores que promovendo a EI se referem à importância da formação desses 

professores “numa perspetiva intercultural, para que colaborem, de forma ativa, na 

educação intercultural dos alunos” (Marques & Bastos, 2016, p. 480). Ao nível do papel 

dos professores e formadores, Abdallah-Pretceile (2006) expressa que “the educator must 

learn to discriminate between the essential and the accidental, the universality of the 

processes and the singularity of their actualization” (p. 479) e refere o caráter contextual da 

EI, pois esse mesmo educador “is itself dependent on the context and the parts played by 

the actors” (p. 481). Pratas (2010, p. 322) destaca a esse nível a necessidade de se garantir 

uma educação de qualidade para todos, promovendo, junto de cada aprendente, “the 

cultural knowledge, attitudes and skills necessary to achieve active and full participation in 

society” e que promova “respect, understanding and solidarity” entre indivíduos, grupos e 

nações.  

De forma mais específica, Alred, Byram e Fleming (2003, p. 9), tomando como finalidade 

educativa “to enable learners to apprehend the cultural dimension of forms of life”, 

sugerem o uso de “fictitious contexts in drama” no sentido de amenizar a complexidade da 

vida e abrindo um espaço seguro de reflexão e experienciação de encontros interculturais. 

É nesse sentido que Coulby (2006) defende que os professores devem ter entendimentos 

mais profundos e complexos da área intercultural e da noção de cultura(s) para que 

possam, de forma competente, lidar com as situações de interação e negociação 

intercultural. Neuner (2012), sobre a formação dos professores no âmbito da EI, refere-se, 

ainda, à necessidade de integrarem e trabalharem com diferentes habilidades, atitudes e 

comportamentos sociais, valorizando também as aprendizagens não formais e informais.  

Consideram-se vitais para a formação dos professores —, tomando a figura do professor 

no sentido de Neuner (2012, p. 45), como “mediator, counsellor, manager, partner, mentor, 

coach, learning facilitator, human rights activist, member of a task group or of a learning 

community” —, os programas interculturais para a diversidade e sensibilidade social, 

integrando competências como a resolução de conflitos, a reflexão sobre a prática, a 

tomada de decisões, estratégias comunicativas, conscientização cultural, produção de 
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materiais didáticos numa perspetiva intercultural e a valorização da diversidade, no sentido 

de criarem um ambiente de aprendizagem seguro, conceberem tarefas colaborativas, 

relacionarem as aprendizagens com o contexto, promoverem o desenvolvimento do 

espírito crítico, da capacidade de resolução de conflitos, a adoção de múltiplas perspetivas, 

a discussão sobre problemas, atitudes e comportamentos que afetam os estudantes  (cf. 

Neuner, 2012). 

Dervin (2015b) referindo-se ao que designa como formação “pós-intercultural” dos 

professores indica que a ênfase deverá, ao longo do processo formativo, ser colocada na 

identidade enquanto elemento dinâmico e mutável, questionando as suas mundividências, 

assim como na reflexão sobre as relações de poder, muitas vezes em desequilíbrio, mas 

também elas flexíveis e em mutação. Destaca-se o facto de todos os autores, 

independentemente de apresentarem perspetivas mais individualizadas ou globais, mais 

centradas na identidade ou na alteridade, referirem o papel central dos contextos para a 

promoção e análise de situações de diálogo intercultural.   

É importante referir que, no nosso estudo, a interculturalidade e a EI são tomadas no 

sentido de Dervin (2015b, 2017) como “not fixed fields” (Dervin, 2012, p. 10), i.e. 

processos fluídos, inefáveis, sempre em construção e que nunca podem ser totalmente 

alcançados. São também noções articuladas com os contextos, os interlocutores e as 

situações “and many other uncontrollable aspects such as mood, health, intertextuality, 

politics of identity, etc” (Dervin, 2017, p. 91). 

  



Parte I. Constelação conceptual do estudo 
 

 26 

1.2. Educação intercultural e as competências para o século XXI 
 

If I am ready to accept my own diverse 
diversities, maybe I can start noticing and 
accepting them in the other as well. 

(Dervin, 2017, p. 90) 
 

O conceito de competências é apresentado por Sá e Paixão (2013) como polissémico, 

envolto numa “nebulosa conceptual”, que lhe atribui um caráter “nómada” e “volátil”, mas 

que simultaneamente exige, numa abordagem integrada, um comportamento, desempenho, 

conhecimento e/ou capacidade,  “que pode ser observado” e/ou “demonstrado”, assumindo 

um caráter pluridimensional, dinâmico, evolutivo, um “saber combinatório” “em ação”, 

que é ele também mobilizador e complexo. Em educação, a promoção de competências 

implica motivar os alunos, promovendo o espírito de iniciativa, a autonomia, 

desenvolvendo a autoconfiança, conduzindo à confrontação de pontos de vista e 

valorizando o aprender a pensar e a aprender (Dias, 2010). Essa aprendizagem por 

competências, que promove a construção ativa dos saberes e conhecimentos, fomentando a 

intervenção social e a resolução de problemas, contribui para a flexibilização e para a 

adaptabilidade face às transformações sociais deste século. 

São vários os documentos que fazem referência às principais competências que se devem 

promover neste século em que vivemos (e.g., Ananiadou & Claro, 2009; Association, 

2014; Comissão Europeia, 2010; European Commission, 2013; Gordon et al., 2009; 

OCDE, 2005; Partnership for 21st century skills, n.d.; Pellegrino & Hilton, 2012; 

Perrenoud, 2005; Soland, Hamilton, & Stecher, 2014; The Partnership for 21St Century 

Skills, 2011), seja através da terminologia dos “Four Cs”4, seja através de enquadramentos 

conceptuais, referentes a competências cognitivas, interpessoais e intrapessoais. 

Exemplificando,  no “Framework for 21st Century Learning5” são referidas as seguintes 

macrocategorias de competências: i) aquelas referentes à vida e à carreira, entre as quais 

destacamos (porque inerentes à CI) a Flexibilidade, a Adaptabilidade e “Social and Cross-

Cultural Skills”; ii) as relacionadas com a aprendizagem e a inovação, ou seja: o 

Pensamento Crítico, a Capacidade de Resolução de Problemas, a Comunicação, a 

                                                
4 Critical Thinking and Problem Solving; Communication; Collaboration; Creativity and Innovation. 
5 http://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources. 

http://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources
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Colaboração, a Criatividade e a Inovação, também articuladas com a CI; e iii) aquelas que 

se integram na área tecnológica e da informação e dos media, nomeadamente no acesso e 

avaliação de informação e na aplicação efetiva da tecnologia. 

Estas competências, designadas nesses documentos como aprendizagens profundas, 

habilidades para o século XXI, aprendizagens da nova geração, novas habilidades básicas, 

pensamentos de ordem superior, integram, entre outras, conforme veremos, componentes 

da CI relacionadas com a interação em grupos heterogéneos, a habilidade para se 

relacionar e cooperar com a alteridade, a capacidade de gerir e resolver conflitos, as 

competências sociais e linguísticas, implicando a empatia, uma gestão eficiente das 

emoções, o autoconhecimento crítico, a capacidade de escutar o Outro, o espírito de 

equipa, a autorreflexão, a motivação para a aprendizagem, a valorização das suas culturas e 

das culturas do Outro, a autonomia, a solidariedade, a justiça, a seleção e organização de 

informação, o pensamento crítico, a comunicação efetiva, a colaboração e a interação, a 

responsabilização e a responsabilidade social, o espírito de iniciativa e a participação ativa. 

Na nossa perspetiva, é urgente que os alunos e professores adquiram e desenvolvam estas 

competências, entre as quais destacamos a CI, que problematizaremos na próxima secção, 

sendo, nesse sentido, fundamental a integração da EI na FP, no sentido de os formar como 

mediadores interculturais, capazes de gerir situações e representações  conflituantes 

(Bizarro, 2012, p. 123), e de apresentarem aos seus alunos desafios interculturais 

(Rogalska-Marasińska, 2015). A formação dos futuros professores à luz da EI contribuirá 

para, posteriormente, se adaptarem a diferentes ambientes, sujeitos, formas de expressão e 

comportamentos, gerindo as suas emoções e adequando a comunicação e os 

comportamentos às situações de interação. Ou seja, contribuirá para se tornarem efetivos 

agentes interculturais, i.e.  

 

[…] individuals who develop the skills of a mediator, someone who can 

understand different cultural perspectives and the relationships among 

them AND who develops a ‘critical cultural awareness’ i.e. an ability to 

critique their own and other people’s values and beliefs from a 

consciously developed philosophical perspective.  

(Basílio, Araújo e Sá, & Simões, 2016, p. 25) 
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É, nesse sentido, que se torna fundamental contribuir para a formação de “mediadores” 

(Zarate et al., 2004) e “falantes interculturais” (Byram, 1997; Kramsch, 2000), o que 

envolve um trabalho de “descentramento”, alicerçado no que Dervin (2010a) chama 

savoir-faire e savoir-analyser. Torna-se, neste medida, fundamental contribuir para que os 

futuros professores se tornem falantes (e agentes) interculturais, detendo “the ability to 

move and mediate among people of various languages and cultures” (Byram, 2007, § 1), 

trabalhando ao nível das dimensões crítico-reflexivas da CI envolvidas nas representações, 

emoções e discursos.  

É partindo da noção geral de Nwosu (2009) — de que a compreensão da CI numa 

perspetiva africana implica necessariamente a compreensão sobre as culturas africanas — e  

da afirmação de Arezki (2008, p. 194) — de que “C’est bien dans et par la langue que 

l’être, puis le groupe, construisent leur identité, en elle qu’ils se fondent, s’apparentent, par 

elle qu’ils se distinguent” —, que consideramos fundamental o envolvimento dos sujeitos 

em processos de auto e heteroconhecimento, que lhes permitam, não só conhecerem-se a si 

e ao Outro, mas, sobretudo, expressarem a sua identidade, interagirem com a alteridade, 

valorizando a diversidade cultural e assumindo, gradualmente, perspetivas etnorrelativas. 

 

1.3. Competência intercultural: para uma aproximação 

heurística 

 
The importance of seeing from other’s 
perspectives is a key aspect of intercultural 
competence, and thus the inclusion and 
understanding of other cultural perspectives is 
fundamental as we seek to comprehend more 
fully what it means to relate successfully with 
those from other cultures.  

(Deardorff, 2009, p. xii) 
 

Numa primeira aproximação ao conceito, podemos dizer que a CI — competência não 

permanente, mutável (Dervin, 2010) — associa a adoção de atitudes de abertura, 

reconhecimento e respeito pela diversidade cultural à capacidade de interagir 

cooperativamente com sujeitos de outras culturas (Bennett, 2009b; Bizarro, 2012; 

Bleszynska, 2008; Níkleva, 2012). Do mesmo modo que a EI, a noção de CI é também um 
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conceito polissémico e ao qual estão subjacentes diferentes abordagens, conforme de 

seguida se explana.  

 

1.3.1. Conceptualização da competência intercultural 
 
Instituindo-se como uma competência essencial para o século XXI, como referido acima, a 

CI reclama atitudes de abertura, respeito, reconhecimento da diversidade cultural e implica 

a cooperação e interação com sujeitos de outras culturas (Bennett, 2009b; Bleszynska, 

2008; Níkleva, 2012). Spitzberg e Changnon (2009) definem-na como “the appropriate and 

effective management of interaction between people who, to some degree or another, 

represent different or divergent affective, cognitive and behavioral orientations to the 

world”. Guilherme (2000, p. 297), por seu turno, descreve-a como “the ability to interact 

effectively with people from cultures that we recognise as being different from our own” e 

problematiza esta noção, colocando-a em contraste com os termos multicultural, 

multiculturalismo, interculturalidade, transcultural, transculturalidade, transculturalismo 

(cf. Guilherme, 2019).  

Numa tentativa de sistematização destas e de outras definições, Dervin (2010a) distingue 

três abordagens no que se refere à conceptualização da CI: a primeira, o “diferencialismo 

cultural”, recorre a descrições objetivas e imutáveis das diferenças culturais, considerada 

pelo autor como uma visão redutora e conducente a discursos estereotipados, recorre a 

descrições objetivas e imutáveis das diferenças culturais; a segunda abordagem, 

denominada “janusiana”, embora encare as culturas e identidades como mutáveis e 

instáveis, secundariza a sua co-construção, categorizando os sujeitos de forma 

abusivamente objetivista, sendo tomada por Dervin como uma limitação ao co-

construtivismo; e a terceira abordagem, denominada “mistura” ou “amálgama cultural”, na 

qual pretendemos instituir o nosso estudo, toma as culturas, as sociedades e os sujeitos 

como inerentemente mutáveis, continuamente (re)construindo novas e diversas 

identidades. Integrando-se igualmente nesta última abordagem, Dervin (2010) advoga, 

como base da interculturalidade, “the diverse diversities of the self and the other” (p. 157), 

implicando as sociedades como mutáveis e o ser humano como inconstante, assumindo 

novas e diversas identidades face aos interlocutores e aos contextos, sendo, assim, as 

culturas e as identidades tomadas como co-construções subjetivas.  
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Do mesmo modo que Dervin (2010a), também Deardorff (2009) refere que não basta 

conhecer a cultura ou culturas do Outro. Esse conhecimento não é suficiente, pois é 

necessário “helping one to think, behave, and communicate interculturally”, para isso 

fornecendo aos aprendentes “the foundations, frameworks, skills, and knowledge to 

develop an understanding of underlying cultural values, communication styles, and 

worldviews to better understand others’ behaviors to interact effectively and appropriately 

with others” (Deardorff, 2009, p. xiii). Nesse sentido, não é suficiente o contacto com a 

alteridade, pois deve-se ir mais além, construindo relações autênticas e profundas com o 

Outro, procurando encontrar aspetos em comum na interseção das línguas e das culturas.  

Pretende-se, com a promoção de uma competência desta natureza, que os sujeitos 

coexistam harmoniosamente, consigo mesmos e com a alteridade, reconhecendo e 

respeitando outras línguas, outras culturas e outros povos, combatendo quaisquer tipo de 

preconceitos e contribuindo para a transformação de identidades culturais (Bleszynska, 

2008). Ao promoverem atitudes de abertura e tolerância face aos outros e ao  

reconhecerem e valorizarem a complexidade e diversidade cultural, os sujeitos abandonam 

“their own way of living and thinking” (Byram, 2015, p. 5), interagindo, de forma 

consciente e competente, de forma cooperativa, com sujeitos de diferentes culturas, no 

sentido da apreciação dessa diferença (Bennett, 2009b; Bleszynska, 2008; Níkleva, 2012). 

No que se refere às componentes da CI, Byram, Nichols e Stevens (2001, p. 5) identificam-

nas com “knowledge, skills and attitudes, complemented by the values one holds because 

of one’s belonging to a number of social groups, values which are part of one’s belonging 

to a given society” e afirmam que elas são integrantes do que designam como “intercultural 

speaker and mediator”. O mediador intercultural é tomado no nosso estudo como descrito 

pelos autores referidos, i.e. como alguém com a capacidade para se relacionar com os 

outros, aceitando perspetivas e mundividências diferentes e, ainda, valorizando a 

diversidade. O mediador intercultural é, assim, alguém que demonstra face à alteridade 

curiosidade e abertura, que não julga o Outro e que relativa as suas crenças e os seus 

valores, assumindo, consequentemente, posicionamentos etnorrelativos. É, também, 

conhecedor do Outro e das suas práticas, capaz de assumir diferentes perspetivas, posições 

de descentramento, de estabelecer relações de semelhança e contraste face à alteridade, e 

ainda, de assumir posicionamentos críticos face às situações de interação e de adaptar a sua 

comunicação e comportamentos a essas mesmas situações (cf. Byram et al., 2001).  
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1.3.2. Modelos de competência intercultural convocados 
 
São várias as conceptualizações, descrições e estruturações da CI atualmente disponíveis 

na literatura da especialidade (cf. modelos sintetizados por Spitzberg & Changnon, 2009 e 

por Bastos, 2014). Tendo em conta os nossos posicionamentos no que respeita aos 

conceitos de interculturalidade e educação intercultural, acima brevemente explanados, o 

presente estudo convoca predominantemente o modelo de Dervin (2010), conjugado, 

também, com componentes da CI presentes em outros modelos, conforme se explicitará 

nesta secção. 

Dervin (2010) introduz a noção de “proteophilic competences”, definida como a 

apreciação das diversidades diversas do eu e do Outro, subjacente à qual se evidencia a 

importância das relações na interação, ou seja, o modo como as identidades e imagens são 

co-construídas e como o sujeito se vê (e apresenta) a si e ao Outro nesse processo. Neste 

modelo, assume-se que o ser pode mentir, manipular, fingir, no sentido de se apresentar ao 

Outro como uma construção, uma representação, em que “I am somebody and somebody 

else at the same time” (Boumard, 2006, p. 30). O modelo de Dervin (2010a), que 

explicitaremos de forma mais pormenorizada mais à frente, é aberto, flexível e engloba três 

componentes interrelacionadas, expressas em dois saberes-fazer e um saber-agir/reagir. O 

autor propõe um trabalho sobre a descentralização, que incide sobre aspetos como as 

representações, as emoções e os discursos, no sentido de contribuir para a promoção dos 

saberes fazer e analisar, e de conduzir os futuros professores a refletir, desenvolver o 

espírito crítico e agir com responsabilidade e abertura face ao Outro, reconhecendo que os 

sujeitos são múltiplos e complexos - “WE are all diverse” (Dervin, 2010a, p. 158).  

Nessa promoção do saber fazer e saber analisar tem, como ponto de partida, um papel de 

destaque a competência afetiva, considerada por Níkleva (2012) como uma premissa para a 

convivência multicultural, através da empatia e da ausência de julgamento do Outro, 

evitando o que a autora classifica como obstáculos para a convivência, ou seja, os 

estereótipos culturais. Nesse sentido, segundo o modelo de Dervin (2010), que 

apresentamos abaixo, devem ser trabalhadas a autoconscientização cultural, a empatia, a 

curiosidade e a abertura (Rogalska-Marasińska, 2015), com vista ao desenvolvimento da 
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CI, que é apresentada pelo autor (Dervin, 2010a) como dinâmica, em constante mutação, 

desenvolvendo-se ao longo da vida, pelo que a sua aprendizagem e prática se perpetua sem 

fim. É nessa perspetiva que os modelos convocados tomam a CI como um desafio, uma 

oportunidade de tornar as nossas vidas mais interessantes, fascinantes, alargando as nossas 

experiências e expectativas, multiplicando as nossas ideias e sonhos, e contribuindo para 

promover novas realizações culturais na nossa sociedade global e multicultural (Rogalska-

Marasińska, 2015).  

Ao nível da identificação e descrição dos modelos de CI existentes, Bastos (2014, 2015) 

indica duas tradições: i) a norte-americana, referindo-se aos estudos que surgiram nos anos 

50 nos EUA e aos subsequentes que deles partiram, centrados num projeto multicultural e, 

na sua maioria, focados na língua inglesa como instrumento de comunicação intercultural; 

e ii) a europeia, com o surgimento de estudos a partir dos anos 60, visando a promoção da 

interculturalidade e do plurilinguismo, no sentido de contribuir para a valorização da 

“diversidade linguística e cultural na construção de uma identidade/cidadania europeia” 

(2014, p. 13). É com base nessa descrição de Bastos e em Spitzberg e Changnon (2009) 

que iremos apresentar, de forma sintética, os modelos que nos apoiaram e inspiraram, 

servindo de suporte para a conceção do RF (vide Parte III - capítulo 2).  

Spitzberg e Changnon (2009) têm a mais-valia de, além da síntese heurística dos modelos, 

deles fazerem uma representação visual, procurando identificar as perspetivas apresentadas 

na intersecção entre eles. Fazem, assim, uma revisão seletiva de vários modelos existentes 

de CI com base em temas comuns, ainda que com ênfases, caminhos conceptuais e 

pressupostos ideológicos distintos. Ao nível da apresentação dos modelos, os autores 

concebem tipologias para os apresentarem: i) modelos composicionais, que referem os 

elementos constituintes da CI sem especificarem as relações entre eles; ii) modelos 

coorientacionais, centrados na compreensão intercultural que advém das interações e 

focados em aspetos específicos da comunicação e significados partilhados; iii) modelos de 

desenvolvimento, centrados no processo de desenvolvimento e progressão da CI; iv) 

modelos adaptativos, focados nos aspetos que estão em interação na relação com a 

alteridade, tomada como um processo que afeta a compreensão, assim como as atitudes e 

as ações; e v) modelos causais, centrados nas inter-relações entre as componentes da CI, 

resultantes em indícios ou mesmo resultados que dão conta da evolução da CI. No que se 

refere a essas tipologias e aos modelos apresentados, ir-nos-emos referir apenas aos 
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modelos que influenciaram o nosso estudo, ou seja, os modelos composicionais de Ting-

Toomy e Kurogi (1998) e de Deardorff (2006), o modelo coorientacional de Byram (1997) 

e o modelo causal de Deardorff (2006).  

Ting-Toomy e Kurogi (TTK) (1998) criaram um modelo da CI relacionado com a gestão 

do trabalho (vide figura 2, Ting-Toomey & Kurogi, 1998), que sobrepõe aos fatores 

motivacionais os fatores cognitivo e comportamental, dando ênfase também aos resultados. 

Apresenta duas dimensões principais, a do conhecimento (i.e. knowledge) e compreensão 

(i.e. mindfulness) e as habilidades de interação (i.e. interaction), com destaque para as 

competências laborais/profissionais (i.e. facework). A dimensão da compreensão abarca 

habilidades como a autorreflexão, a assunção de múltiplas perspetivas, a empatia analítica, 

a criatividade intencional e a abertura à novidade; a dimensão do conhecimento reflete a 

importância de conhecer e compreender as diferenças devido ao individualismo e ao 

coletivismo, e integra o poder da distância, negociação do eu e do Outro e os diferentes 

estilos com que encaramos o trabalho; as habilidades associadas à CI abarcam a escuta, a 

observação, a construção de confiança, a colaboração dialógica, e o modo como é 

enfrentada a gestão profissional. O emprego dessas habilidades, competências e atitudes 

deve, segundo os autores, aumentar a adequação, a adaptação, a efetividade e a satisfação 

mútua ao nível dos  resultados. De seguida reproduzimos a esquematização deste modelo: 
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Figura 2 - Modelo de CI de Ting-Toomey & Kurogi (1998) 

 

Deardorff (DDF) (2006) procura identificar, apoiada na investigação, um conjunto de 

componentes da CI, que resultam do consenso entre 23 peritos em EI com base nas suas 

perspetivas conceptuais e teóricas. A síntese desses resultados é apresentada num modelo 

visual intitulado Modelo Piramidal da Competência Intercultural (vide figura 3), no qual os 

níveis mais baixos são tomados como elementos potenciadores dos níveis mais elevados. 

Este modelo integra:  

1. Elementos motivacionais, designados como requisite attitudes, todos eles 

contextualizados, nomeadamente: i) a curiosidade e a descoberta, que implicam 

saber lidar com a incerteza e com a ambiguidade; ii) a abertura, quer à 

aprendizagem intercultural, quer à alteridade, às pessoas de outras culturas, sem as 

julgar; e iii) o respeito e, consequente, valorização da diversidade cultural;  

2. Elementos cognitivos, designados como knowledge and comprehension, 

nomeadamente: i) a consciência sociolinguística; ii) a informação cultural; iii) a 

compreensão e conhecimento profundos da cultura – outras mundivivências e 

mundividências,; iv) a autoconscientização identitária;  



Parte I. Constelação conceptual do estudo 
 

 35 

3. Habilidades, como escutar, observar, interpretar, analisar, avaliar, relacionar. 

Esta conceção de elementos fundamentais integra, ainda, os resultados desejados, podendo 

ser tomados como indicadores dos vários domínios, como o produto de atitudes, 

conhecimentos, habilidades e comportamentos, aos níveis interno e externo. Assim, ao 

nível interno, são referidas as seguintes atitudes: i) empatia; ii) assunção de 

posicionamentos etnorrelativos; iii) flexibilidade ao nível cognitivo e na seleção e emprego 

de estilos de comunicação e comportamentos; iv) adaptabilidade, também a diferentes  

estilos de comunicação e comportamentos, assim como face a novos ambientes culturais. 

Ao nível externo, visível, Deardorff refere-se quer à adequação da comunicação com o 

Outro, quer aos comportamentos efetivos em situações de interação intercultural.  

 

Figura 3 - Modelo piramidal da CI de Deardorff (2009b, p. 13) 

 

Byram (BYR) (1997, 2003) concebeu um influente modelo que se centra na negociação 

das identidades dentro e entre as culturas (vide figura 4). O autor distingue entre i) um 
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falante bicultural, com experiência em duas culturas e domínio das duas línguas, motivado 

para interagir com falantes das duas línguas e culturas por elas veiculadas, traduzindo-se, 

no entanto, por um conflito ao nível identitário e ii) um falante intercultural, que se assume 

mais como um mediador entre culturas — “mediator between cultures, able to negotiate in 

both” (Spitzberg & Changnon, 2009, p. 18), no sentido de “trouver un milieu pour 

favoriser la rencontre de deux sujets ou objets, situés sur deux pôles éloignés et souvent en 

conflit” (Araújo e Sá, De Carlo, & Melo-Pfeifer, 2012, p. 25)  —, possuindo, no entanto, a 

sua identidade individual flexível, combinatória de aspetos de várias culturas em contacto e 

confronto. Focado na negociação da identidade intra e entre culturas, Byram integra no seu 

modelo de CI diferentes saberes:  

i) o saber saber, associado ao domínio cognitivo e relativo aos conhecimentos 

das suas culturas e das culturas do Outro;  

ii) o saber fazer, relacionado com as habilidades de descoberta e interação 

relativas aos conhecimentos sobre práticas culturais e ao modo como esse 

conhecimento é aplicado em situações concretas de interação entre culturas;  

iii) o saber compreender, associado às habilidades de interpretação e análise, 

especificadas ao nível da interpretação de símbolos e acontecimentos das 

culturas do Outro, assim como ao estabelecimento de relações com as suas 

próprias culturas e experiências;  

iv) o saber empenhar-se, comprometer-se, relativo à avaliação de perspetivas, 

práticas e produtos de múltiplas perspetivas culturais e que implica uma 

conscientização cultural crítica, quer relativa à sua identidade e culturas, quer 

relativa àquelas da alteridade; destacamos, ainda, no modelo de Byram,  

v) o saber ser, mais praxeológico, relacionado com as atitudes, nomeadamente a 

curiosidade e a abertura face ao Outro, a capacidade de colocar em modo de 

suspensão as suas opiniões, preconceitos e generalizações, seja sobre as suas 

culturas, seja sobre as do Outro. Nesse sentido, Byram fala na CI como 

resultante da mobilização e conjugação de várias outras competências, 

nomeadamente a linguística, a sociolinguística e a discursiva. 
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Figura 4 - Modelo de CI de Byram (1997) 

 

Apesar destes modelos serem tomados como composicionais e coorientacionais, e não 

modelos de desenvolvimento, parece-nos estar neles subjacente uma perspetiva de 

desenvolvimento, ao tomarem a CI como algo em devir, que é moldável e se constrói ao 

longo do tempo.  

Ao nível dos modelos de desenvolvimento da CI, também contribuíram para a conceção do 

nosso programa de formação, ainda que de forma menos marcada, os modelos de King e 

Baxter Magolda (2005) e de Bennett (1986). No entanto, não identificamos níveis como os 

inerentes a esses modelos (e.g., níveis inicial, intermédio e maduro de desenvolvimento da 

CI), por considerarmos que esse desenvolvimento não é linear, passando por processos de 

avanço, retrocesso e complexificação, face aos quais podemos avançar indícios, mas não 

meios de medição objetivos e fixados no espaço e no tempo. Os aspetos inerentes a estes 

modelos que apoiaram também a determinação de atitudes, habilidades e conhecimentos 
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que integrámos no RF relacionam-se com as noções de etnocentrismo e etnorrelativismo, 

para as quais King e Baxter Magolda (2005) e Bennett (1986) chamam a atenção. No nosso 

estudo, conforme explicámos, não são tomados do mesmo modo crescente e algo “linear”, 

mas consideramos que a assunção de perspetivas etnorrelativas denota de facto um elevado 

nível de abertura e respeito pela alteridade e as suas culturas, fundamental ao 

desenvolvimento da CI. 

Ao nível dos modelos que integram nexos causais, destacamos o modelo processual da CI 

de Deardorff (vide figura 5). No seguimento do seu modelo piramidal já apresentado, a 

autora recorre à grounded theory para referir os aspetos da CI que são consensuais para os 

peritos nesta área de estudo e investigação, identificando atitudes que facilitam a CI, ao 

nível da adequação e da efetividade, incluindo a curiosidade, a abertura e o respeito. Nesse 

modelo, o conhecimento, que integra a autoconscientização cultural, um aprofundado 

conhecimento das culturas e habilidades — como escutar, observar, avaliar, analisar, 

interpretar, relacionar —, influencia o grau de motivação dos sujeitos para comunicar ou 

interagir com a alteridade. Do mesmo modo, a motivação (em articulação com as 

habilidades e o conhecimento) exerce influência sobre as estruturas internas dos sujeitos, a 

sua linguagem e comportamentos, nomeadamente ao nível da sua adequação e efetividade. 
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Figura 5 - Modelo processual da CI de Deardorff (2009b, p. 33) 

 

Apesar da base do nosso RF ter sido o modelo de Dervin (2010a), recorremos, também, 

aos modelos apresentados para apoiar o referencial ao nível das habilidades, 

conhecimentos e atitudes/valores. Assim, sendo, destacam-se os elementos comuns aos 

modelos, como: 

- a importância de trabalhar questões identitárias e de autoconscientização e valorização 

cultural — auto reflexão (TTK) auto-conscientização cultural e identitária (DDF) —, 

assim como a assunção de múltiplas perspetivas (TTK) e a abertura à novidade (TTK), a 

curiosidade e a descoberta (DDF). 

- ao nível das habilidades destacam-se a escuta, a observação, a colaboração (TTK e 

DDF) e a capacidade de analisar e de relacionar (DDF). 

- os modelos valorizam, igualmente, o conhecimento e a compreensão (DDF, TTK, BYR) 

também expressos no saber saber e no saber compreender (BYR). 
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- ao nível da relação e interação, os modelos apontam para componentes que se destacam 

como a empatia, a reflexão, a abertura (TTK e DDF), a assunção de múltiplas visões do 

mundo, o diálogo colaborativo (TTK), a adoção de posicionamentos etnorrelativos (DDF), 

associados aos saberes fazer, ser e empenhar-se (BYR). Pretende-se que os sujeitos 

desenvolvam a habilidade para estabelecer relações interpessoais e comunicar de forma 

efetiva, sendo flexíveis, procurando adaptar-se a diferentes estilos de comunicação e 

comportamentos (TTK, DDF, BYR).  

Conforme referido, para a conceção do nosso RF contribuíram esses modelos, mas aquele 

que lhe serviu de base foi o de Dervin (2010a). Realçando a importância de promover o 

espírito crítico, o autor refere-se a modelos (inter)subjetivistas para trabalhar a CI, 

baseando-se em Holliday, Hyde e Kullman (2004) e no seu já referido modelo de 

“proteophilic competences”, que passamos a apresentar. Indica a possibilidade de adoção 

de vários posicionamentos face à cultura na conceptualização da interculturalidade (já 

referidos), mas interessa-nos, sobretudo, o enfoque na abordagem de mistura cultural, na 

qual as culturas e as identidades são vistas como co-construções subjetivas e as sociedades 

e os sujeitos como mutáveis. Situando o seu modelo nesta abordagem, Dervin (2010a) 

coloca o enfoque no saber fazer e no saber analisar, tendo em vista levar os sujeitos a 

refletir, desenvolver o espírito crítico e agir com responsabilidade e abertura face ao Outro. 

Dervin (2010a, 2015a, 2017) defende que todos somos diversos, tomando cada sujeito 

como uma cultura ou uma mistura de culturas que concorrem para o seu sentido de 

pertença cultural. Recorre aos conceitos de identidade, alteridade e representações, com 

base nos modelos dos autores acima referidos, alertando para a importância de conhecer o 

Outro de maneira aprofundada, procurando evitar ideias preconcebidas e generalizações, 

aceitando a complexidade como inerente aos seres e ao mundo. No seu modelo, este autor 

introduz algumas ideias que retomamos, como o facto de a identidade e as imagens (de nós 

próprios e do Outro) serem co-construídas nos processos de interação, podendo ser 

manipuladas e ajustadas pelos sujeitos, que se relacionam com os outros partindo eles 

próprios de uma representação de si mesmos e trazendo para o processo interativo as suas 

representações do Outro e das realidades circundantes. Dervin (2010a) refere-se também à 

diversidade do ser e à sua composição com base em múltiplos grupos de pertença, com a 

presença de episódios de descentramento.  
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Quanto à composição e estrutura, este modelo de proteophilic competences integra (vide 

figura 6):  

i) um saber fazer designado como a deteção da identificação, assente no pressuposto que 

cada indivíduo é múltiplo e complexo, adaptando o seu discurso aos interlocutores e 

escolhendo uma “imagem do ser” que pode camuflar a pluralidade individual. Este saber-

fazer é relativo à descoberta da identidade e implica a necessidade de adaptarmos o nosso 

discurso às situações de interação, sendo que nos podemos afirmar por manipulação, 

defesa ou desejo de agradar ao outro. Advoga o autor que o sujeito deve ser capaz de 

analisar evidências identitárias nos discursos e refletir sobre os estereótipos presentes na 

comunicação; 

 ii) um segundo saber fazer, descrito como a necessidade de prestar atenção aos discursos, 

integrando quer a capacidade para os escutar e estar atento a marcas de etnocentrismo, 

xenofobia, racismo, exotismo, quer a capacidade de evitar generalizações, estereótipos, 

exageros e, ainda, a capacidade de reflexão sobre as generalizações, estereótipos e 

exageros que ocorrem seja no discurso próprio, seja no do Outro. Este saber fazer integra, 

ainda, a capacidade de suavizar esses discursos linguisticamente e ser explícito a 

reformular, tendo consciência do fosso existente entre os discursos e as ações;  

iii) um saber agir e reagir, relacionado com a capacidade de o sujeito controlar as suas 

emoções e os seus comportamentos, tendo consciência de estar a lidar com seres humanos 

com emoções, sentimentos, experiências anteriores, problemas pessoais, que influenciam 

as suas reações, não traçando conclusões rápidas e generalizadas face à cultura que possam 

afetar a sua relação com os outros. Este saber agir/reagir implica uma adaptação à situação 

interacional, procurando compreender o Outro, evitando situações de conflito e 

desentendimento, estando atento a possíveis equívocos e mal-entendidos. É importante que 

o sujeito tenha em atenção os sentimentos, as emoções, os problemas pessoais, a existência 

de experiências anteriores de contacto com a alteridade, mas, também, que tenha 

consciência do modo como as suas palavras, emoções e reações podem afetar o processo 

de interação. Torna-se, assim, fundamental a noção de descentramento, ou seja, a 

capacidade de olhar para um ser, uma situação, um grupo, uma cultura, própria ou do 

outro, de forma objetiva e distanciada.  
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Este modelo, que o próprio autor considera integrante de uma abordagem de  “amálgama 

cultural”, toma as culturas como co-construções subjetivas e as sociedades e sujeitos como 

inerentemente mutáveis, continuamente (re)construindo novas e diversas identidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Modelo de proteophilic competences de Dervin (2010a), fonte Bastos (2014, p. 41) 

 

 

Ao nível da promoção da CI, Dervin (2010a) refere que os professores podem guiar os seus 

alunos na aquisição dos saberes fazer e analisar que lhes permitirão refletir e agir de forma 

ponderada, privilegiando o recurso a um conjunto de métodos, contextos e atores, e 

combinando diferentes instrumentos, o que influenciou o modo como foi concebido o RF 

(vide apêndices 1 a 4; para mais informações sobre a construção do RF, vide Parte III 

capítulo 2). 

A promoção da EI através do desenvolvimento da CI promove a adoção por parte dos 

(futuros) professores da sua função de agentes e mediadores interculturais (Byram, 1997; 

Kramsch, 1998b), pelo que, com base na perspetiva apresentada sobre o modo como se 

toma a EI e a CI no presente estudo, se torna premente desenvolver atitudes de curiosidade 

e abertura face ao Outro, relativas e contextualizadas, no sentido de promover o 

desenvolvimento pessoal, identitário e social (Bizarro, 2012) e a conscientização cultural 

dos professores em formação face à sua própria identidade cultural e à do Outro (Matos, 

2011; Wąsikiewicz-Firlej, 2012).  
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Capítulo 2. Literatura e mediação intercultural 
 

O livro que é o Livro é um livro entre outros. É 
um livro numeroso, que se multiplica como que 
em si em virtude de um movimento que lhe é 
próprio e onde a diversidade, segundo as 
diferentes profundidades do espaço em que se 
desenvolve, se realiza necessariamente. O livro 
necessário substrai-se ao acaso. Escapando ao 
acaso pela estrutura e pela delimitação, realiza a 
essência da linguagem, que usa as coisas 
transformando-as na sua ausência e abrindo 
essa ausência ao devir rítmico que é o 
movimento puro das relações.  

(Blanchot, 2018, p. 253) 
 

2.1. Literatura como instrumento de mediação intercultural 
 
Abdallah-Pretceille (2010, p. 149) apresenta a imagem do texto literário como “miroir 

déformant”, um espelho que reflete, mas também deforma, modifica, que nos alerta para o 

facto de que as imagens “ne sont jamais les reflets de la réalité mais une interprétation” (p. 

148). Simultaneamente, a autora destaca o papel da literatura enquanto “genre inépuisable 

pour la rencontre de l’Autre” (p. 147). Ainda que tendo consciência que uma obra literária 

não representa o real ou verdades absolutas (Abdallah-Pretceille, 2010; Delanoy, 2005; 

Wąsikiewicz-Firlej, 2012), instituindo-se mais como questionamento, como busca de 

validação de significados, cada uma das interpretações não se assume como um fragmento, 

mas como a “obra inteira”, dado que revela “uma determinada perspetiva” dos seus 

“infinitos aspectos” (Eco, 1991, p. 64). Nesse sentido, cabe ao leitor entrar em diálogo com 

o texto, questioná-lo, escutar a sua resposta, descobrindo significados, dentro do campo das 

múltiplas possibilidades que o texto apresenta, e procurar estabelecer com ele e com as 

culturas que o povoam um efetivo diálogo intercultural. O texto é, nesse sentido, 

transformado pelas interpretações, traduzido em modo de formar (Eco, 1991, p. 258), 

modo esse como é tomado no nosso RF enquanto espaço de medição e formação.  

Com essa finalidade, são diversas as linhas estratégicas apontadas no sentido de, partindo 

do texto literário, configurar práticas de educação e de formação capazes de desencadear 

trajetórias de evolução do imaginário linguístico dos alunos num sentido de 
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interculturalidade. Abdallah-Pretceille (2010) propõe uma abordagem dinâmica, holística e 

aberta do texto, promotora do descentramento e da construção interativa do sentido, 

apreendido através da perceção desmultiplicada das singularidades. Nesta ótica, o texto 

literário, polissémico e complexo, permite vivenciar a alteridade, ao permitir o 

reconhecimento de pontos de vista diversos/plurais e a diversidade de perceções 

individuais (Wąsikiewicz-Firlej, 2012). Cada leitura assume-se como uma interpretação, 

numa “contínua possibilidade de aberturas” (Abdallah-Pretceille, 2010), não 

correspondendo (cada interpretação) a uma “definição última dessa obra”, ou seja, 

realizando a obra, mas não a esgotando (Eco, 1991, p. 57).  

Nesse sentido, cabe ao professor em formação, questionar o texto, escutar a sua resposta, 

descobrindo significados, dentro do campo das múltiplas possibilidades que esse texto 

apresenta, não o entendendo, no entanto, como um “pretexto para todas as exercitações da 

sensibilidade subjetiva que faz convergir sobre ela os humores do momento” (Eco, 1991, p. 

68). O contacto com o Outro, através da mediação da literatura, contribuirá, ainda, para o 

reforço da relação indissociável entre língua e cultura e a sua consequente valorização, no 

sentido de educar para a valorização da diversidade linguística e cultural (Alarcão, 

Andrade, Araújo e Sá, Melo-Pfeifer, & Santos, 2009, p. 9). 

A abordagem intercultural com a mediação da literatura permite tomar o Outro, 

representado no texto literário, como simultaneamente igual e diferente de mim, 

promovendo a revisitação de representações polissémicas e abertas a interpretações e 

análises infinitas. Neste sentido, o texto literário permite procurar representações 

camufladas, analisar os seus múltiplos sentidos, relacioná-las com os diversos contextos, 

não no sentido de encontrar marcas culturais estanques mas como promotor do 

(re)encontro com a alteridade. 

 

2.1.1. Third space: o texto literário como espaço de mediação 
 
Por que motivo poderá instituir-se a literatura como esse terceiro espaço (third space) que 

promove o desenvolvimento da CI? Essa assunção advém do facto de a literatura i) se 

instituir como um lugar de observação e de análise, de libertação dos estereótipos 

(Abdallah-Pretceille, 2010, p. 150); ii) problematizar o nosso modo habitual de ver o 

mundo, revelando significados ocultos, valores e crenças; iii) permitir interpretações 
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alternativas do mundo (Matos, 2011), ao instituir-se como uma fonte de conhecimento 

(Eco, 1991), cuja linguagem está imbuída de cultura (Patil, 2015); iv) se assumir como 

third space no sentido referido por Bhabha (1994), i.e. como aquele onde as identidades 

culturais interagem e estabelecem relações de proximidade e diferença; v) ser um “véhicule 

des images, des représentations qu’il convient de disséquer” (Abdallah-Pretceille, 2010, p. 

150); vi) se instituir como um objeto polissémico e complexo, ficcional, através do qual se 

pode vivenciar a identidade e a alteridade, contribuindo para a construção de uma imagem 

de si e do mundo que o envolve (Matos, 2011); vii) revelar a capacidade de transportar o 

leitor para uma outra realidade (Wąsikiewicz-Firlej, 2012); viii) permitir uma experiência 

de estranheza e de acesso à alteridade, na qual podemos projetar as nossas visões e 

libertarmo-nos de conceitos estanques e imutáveis (Abdallah-Pretceille, 2010); e ix) 

promover a formação na comunicação intercultural e o reconhecimento das diferenças 

culturais, instituindo-se como “a tool for intercultural learning” (Matos, 2011, p. 5), que 

implica não apenas a experienciação, a interpretação e a acomodação, mas “the reflexive 

and critical aspect of intercultural learning” (p. 8), promovendo uma “opportunity to live 

through inaccessible experiences, an enlargement of our world” (p. 7). 

O texto literário assume, desse modo, um papel de destaque no desenvolvimento de uma 

hermenêutica intercultural, permitindo aos sujeitos o contacto com diferentes modos de 

pensar, de expressão de sentimentos, conducentes a uma maior abertura face à alteridade e 

à reorganização das relações sociais. Rogalska-Marasińska (2015) apresenta a análise 

textual como um meio para trabalhar a abertura à interpretação individual, promovendo, 

simultaneamente, a conscientização e expressão cultural, e contribuindo quer para a 

compreensão da diversidade linguística e cultural, quer para a compreensão dos seus 

próprios processos de construção identitária e cultural. No mesmo sentido, Wąsikiewicz-

Firlej (2012) valoriza o papel dos textos literários, ambíguos e polissémicos, enquanto 

potenciadores da construção de uma multiplicidade de sentidos e de reconhecimento de 

diferenças culturais. 

Ao referirmos essas diferenças culturais, importa aqui abrir um parêntesis para explicitar o 

modo como entendemos a noção de cultura no nosso estudo. Começamos por convocar a 

definição de Tylor (1920, p. 1), que integra uma perspetiva universalista, tomando como 

cultura todo o “complexo de conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e qualquer 

outra capacidade ou hábito adquirido pelo homem enquanto membro de uma sociedade”. 
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No nosso estudo, não pretendemos avançar neste sentido universalista, nem criar condições 

culturais para a valorização de determinadas culturas em detrimento de outras, através de 

posicionamento etnocêntricos, pelo que, através da recusa de padrões universais, tomamos 

a cultura em sentido plural. É nesse sentido que recorremos a Durkheim (1919), que 

propõe uma abordagem identitária e cultural com base na consciência coletiva, tomando-a 

não como uma realidade, mas como um produto das relações sociais, integrando na noção 

de cultura aspetos particularistas numa abordagem também ela universalista.   

Centrando-se de forma mais particular nos fatores culturais, Malinowski (1968) apresenta 

uma noção de cultura baseada nas necessidades, i.e. os elementos culturais organizam-se a 

evidenciam-se com base no nível de satisfação das necessidades e dos objetivos dos 

sujeitos. M. Mead (1963) refere-se à cultura como um conjunto complexo associado aos 

comportamentos dos membros de um grupo, considerando que são estes que criam a 

cultura. Nesse sentido, o conceito particulariza-se e torna-se abstrato, no sentido de se 

afirmar como um sistema combinado de caraterísticas por oposição a um conjunto de 

traços culturais. G. Mead (1982) refere-se à cultura como resultante dos processos de 

interação social, tomando o indivíduo na sua relação com a alteridade, num sistema de 

partilha de pertenças e sentidos, em que, da mesma forma que no nosso estudo, a realidade 

é tomada como uma construção social.  

Introduz uma visão diferente de cultura o antropólogo Geertz (1989), ultrapassando 

aparentemente a noção de universais e particulares e integrando a noção de diversidade 

cultural, centrando-se na análise e interpretação dos símbolos, tomando os seres, as 

sociedades e as suas práticas como elementos passíveis de serem lidos e interpretados. Este 

autor procura afastar-se de posicionamentos etnocêntricos e reforça a importância da 

autoconscientização identitária.  

O antropólogo estrutural Lévi-Strauss (1958) propõe uma noção universalista de cultura, 

mas evitando posicionamentos etnocêntricos, no sentido de respeitar as particularidades de 

cada cultura particular. Na articulação entre cultura e natureza, o ser humano é tomado 

como um ser social que vive em função de regras inerentes à organização da vida em 

comunidade. A perspetiva universalista leva-o a identificar elementos culturais fixos que 

entende como transversais e semelhantes nas várias culturas.  

Todas estas perspetivas influenciaram a nossa visão de cultura, mas importa referir o 

hibridismo cultural que marca a atualidade (Guilherme, 2010), que se traduz numa 
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definição instável de cultura, tomada no nosso estudo como algo em devir, um elemento 

mutável, inscrito numa rede de intersubjetividades, formado e desconstruído por processos 

constantes de comunicação e de ação (Abdallah-Pretceille, 2011, p. 97). Abdallah-

Pretceille (2012) refere a ineficácia do conceito de cultura tomado como uma estrutura, um 

sistema ou uma categoria, reforçando um visão fractal, dinâmica, plural e interativa do 

termo. Reforça, ainda, a inevitabilidade de se entender as culturas como contextualizadas, 

tomando-as como individuais, e simultaneamente plurais: 

 

Cultures do not exist outside the individuals who bear and modify them. 

Rooted in history, contexts and relationships, cultures are places where 

people stage themselves (as individuals or group members) but also as 

others. Cultures are dramatized through behaviours, discourses and 

actions. (Abdallah-Pretceille, 2012, p. 134) 

 

Alred, Byram e Fleming (2003) referem, mesmo, a identificação entre a noção de cultura e 

o termo contexto, indicando que os seres, enquanto agentes sociais, são moldados pelo 

ambiente e pelo contexto social. Há, no entanto, como alerta Sarmento (2015, p. 13), um 

obstáculo colocado pela própria noção de cultura que remete aparentemente apenas para 

“uma dicotomia entre ‘nós’ e ‘eles’”, ignorando, dessa forma, “a diversidade contida na 

sua própria definição”, realçando a importância do diálogo interdisciplinar, assim como a 

complexidade e o hibridismo subjacente a essa dicotomia, afirmando, dessa forma, que o 

contexto não determina de forma fixa uma cultura. 

É, nesse sentido, que Blanchet (2007, p. 22) toma cada cultura como “un ensemble de 

schèmes interprétatifs”, i.e. dados, princípios e convenções subjacentes às atitudes e 

comportamentos de cada um dos atores sociais, abarcando várias dimensões de cultura, ou 

seja, como conhecimento mas, também, como um processo em devir resultante das 

interações sociais. Verifica-se, assim, inerente ao conceito uma crescente complexidade e 

transversalidade, que agrega elementos mais fixos e tradicionais (e.g., vestuário, 

gastronomia) a elementos mutáveis, tomados por Neuner (2012) como invisíveis, 

associados à noção de cultura como um iceberg ou uma pirâmide.  

É, assim, no nosso estudo tomado o conceito como uma definição polissémica e complexa, 

optando-se por falar de culturas no plural (cf. Abdallah-Pretceille, 2006; Dervin, 2012; 
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Guilherme, 2010; Sarmento, 2015). Abdallah-Pretceille (2012, p. 134) manifesta a sua 

preferência pelo conceito de “culturality” (por oposição a cultura), considerando que ele 

integra a natureza flexível, fragmentária e mutável das culturas, que não podem, no seu 

entender, que partilhamos, ser reduzidas a uma análise combinatória de elementos fixos 

(cf. Abdallah-Pretceille, 2006). A noção de “culturality” permite, assim, “to understand 

cultural phenomena based on dynamics, transformations, fusion and manipulations” (p. 

479), assumindo essa natureza fluída “changing, fluent, striped and alveolate” (p. 479) das 

culturas. É com base nesta conceção de cultura que Neuner (2012) alerta para a noção 

estática e redutora da visão tradicional de cultura, que necessita de integrar os contextos 

multiculturais atuais e as interações entre sujeitos, i.e. o seu “comprehensive aspect and the 

dynamic aspect” (p. 21). 

Como refere Abdallah-Pretceille (2011) as práticas, os comportamentos e os discursos dos 

sujeitos estão sujeitos a processos de miscigenação e hibridização, que se traduzem numa 

noção de cultura tomada de forma múltipla, do mesmo modo que Dervin (2010a), onde 

cada ser se institui como uma cultura diferente ou mesmo culturas diferentes. Este autor 

(Dervin, 2015a) refere o perigo da fixação do sujeito e do Outro em termos culturais, 

referindo, nesse sentido, a necessidade de, em termos educativos, nos devermos concentrar 

nas co-construções e nas instabilidades em situações de diálogo intercultural. Entendendo 

no nosso estudo os conceitos de cultura e educação como interconectados (cf. UNESCO 

Education Sector, 2007), entendemos, com Dervin (2017), que a ênfase sobre a diferença 

não permite desenvolver a CI, devendo-se lidar com a diversidade em todos os aspetos que 

dizem respeito aos seres humanos, reconhecendo similaridades e diferenças, colocando o 

foco, neste sentido, sobre a noção da auto e heteroconscientização identitária. 

É neste sentido, que pensamos a diversidade como um elemento essencial da identidade e 

da cultura, para o reconhecimento da qual contribui o diálogo do ser com a alteridade. 

Nesse sentido, no nosso estudo, o espaço de diálogo e de interação entre o eu e o Outro é 

concretizado através do texto literário, com recurso à noção de terceiro espaço (third 

space) tal como proposta por Kramsch (1993). Sendo o terceiro espaço aquele que é criado 

entre duas culturas, um dos termos-chave da CI, a literatura ocupa neste estudo esse 

mesmo espaço:  

 

Third space is where the production of meaning emerges in the 
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relationship between text and reader and the connection with ‘inter 

culturality’ is made clear […] It is namely a place for reflection and 

(ex)change becoming a locus of investigation of the here-and-now of 

teaching and learning. Being at the boundary of meeting otherness, we 

can look at this context as a privileged place of interrogation and critique.  

(Matos, 2005, p. 60) 

 
A literatura cria, assim, “un espace d’authenticité partagée, un imaginaire contradictoire, à 

la fois commun et singulier” (Abdallah-Pretceille, 2010, p. 148), no qual se expressa um 

real mutável e diverso, marcado pela diferença e pelas desigualdades. Nesse sentido, o 

texto literário assume um carácter de mediação, ao permitir o convívio entre diversas 

culturas e a troca de experiências entre diferentes mundividências e mundivivências, 

promovendo “práticas interculturais de intercompreensão e de inclusão” (Bizarro, 2012, p. 

123). 

 

2.1.2. Potencialidades da literatura enquanto instrumento de 

mediação  
 
Tomado como um espaço de encontro entre diferentes culturas, o texto literário institui-se 

como um meio e instrumento fundamentais para a mediação intercultural, promovendo o 

diálogo com a alteridade e contribuindo para a aproximação de indivíduos-culturas 

diferentes. Importa explicitar que a noção de mediação é tomada neste estudo no sentido 

que lhe é atribuída por Zarate, Gohard-Radenkovic, Lussier e Penz (2004), como um meio 

de aproximação entre línguas e culturas, abrindo um espaço de reflexão identitária e de 

relação dinâmica com a alteridade. Deste modo, o espaço de mediação é, simultaneamente, 

“that of the return of the word” i.e. aquele que torna o sujeito como ator do seu processo de 

autoconscientização e aquele que preenche o espaço “between the culturally near and the 

culturally distant”, criando sentido pela identificação e contraste consigo e com o Outro 

(Zarate et al., 2004, p. 57). 

É através do contacto com o Outro, mediado pela literatura, que os sujeitos partilham 

diferentes pontos de vista, confrontam visões do mundo e modos de agir, desenvolvem 
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competências de análise e compreensão crítica, refletindo sobre os episódios narrados e 

sobre as mensagens/culturas veiculadas por esses textos, desenvolvendo o pensamento 

crítico e assumindo perspetivas (mais) etnorrelativas  (Bizarro, 2012; Matos, 2011; Zarate 

et al., 2004). 

Partindo do conceito anteriormente apresentado de third space, i.e. de encontro e contacto 

entre o eu e o Outro, o contacto com a alteridade, no nosso estudo, será mediado por textos 

literários que permitem e facilitam, simultaneamente, “encounters and relations between 

people, cultures, and people from different cultures” e “Individual understanding between 

closely related people” (Morin, 1999, p. 49). O recurso à literatura fundamenta-se no facto 

de “In art we can finally learn the greatest lessons of life” (p. 53) e de que a “arte é hoje 

indispensável para a descoberta científica, e será cada vez mais indispensável para a 

ciência, visto que o sujeito, suas qualidades, suas estratégias, terão nela um papel cada vez 

mais reconhecido e cada vez maior” (Morin, Ciurana, & Motta, 2003, p. 32).  

A literatura assume-se, assim, como um modo de “mostrar a experiência anônima da 

humanidade traduzida em forma de saber e de conhecimento” (Morin et al., 2003, p. 21). O 

modo como a literatura é entendida no nosso estudo, abarcando “both personal 

interpretation and critical analysis” (Conselho da Europa, 2015, p. 2) e assumindo um 

importante papel como espaço de interação de diferentes representações, que permitem o 

encontro com a alteridade e a conscientização cultural (Abdallah-Pretceille, 2010; Matos, 

2011; Wąsikiewicz-Firlej, 2012), é partilhado por Morin, que afirma que “No nível da 

obra, o pensamento complexo reconhece simultaneamente a impossibilidade e a 

necessidade de uma totalização, de uma unificação, de uma síntese” (Morin et al., 2003, p. 

40).  

O texto literário é, deste modo, encarado segundo a noção de “obra aberta”, plurívoca e 

inesgotável, solicitando uma “atualização e antecipação de visões do mundo” (Abdallah-

Pretceille, 2010), implicando um processo de distanciamento baseado na análise crítico-

reflexiva do implícito, das expressões ambíguas e dos duplos sentidos. Com base nessa 

conceptualização do texto literário, enquanto gerador de um “campo de probabilidades” 

interpretativas, Rogalska-Marasińska (2015) apresenta a análise textual como um meio 

para trabalhar a abertura à interpretação individual, promotora da conscientização e 

expressão cultural, contribuindo para o desenvolvimento de uma atitude de abertura e 

respeito face à diversidade de expressões culturais. No mesmo sentido, Wąsikiewicz-Firlej 
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(2012) valoriza o papel dos textos literários, que considera ambíguos e polissémicos, 

abertos a uma multiplicidade de construção de sentidos, na perceção das diferenças 

culturais.  

O texto literário torna-se, assim, o lugar e o instrumento de mediação intercultural, pleno 

de potencialidades no que toca ao desenvolvimento da CI, que permite o contacto com 

diferentes culturas, a partilha e troca de experiências sobre diferentes mundividências e 

mundivivências, contribuindo para uma efetiva aproximação ao Outro e, pela promoção da 

reflexão e do espírito crítico, para aumentar o respeito mútuo (Zarate et al., 2004). A 

literatura assume o papel de mediadora que permite a integração, aquisição, mobilização e 

transmissão de conhecimentos pela “on-going collaboration and co-action between 

individuals”, que se traduz na construção de “bridges between languages, cultures and 

speakers” (Araújo e Sá et al., 2012, pp. 2–3).  

Instituindo-se, desse modo, como um espaço no qual coexistem e interagem diferentes 

culturas, como um instrumento de mediação que favorece os encontros interculturais ao 

permitir aos sujeitos a partilha de diferentes pontos de vista, o texto literário promove 

competências como a reflexão e o pensamento crítico (Bizarro, 2012; Matos, 2011; Zarate 

et al., 2004). É nesse sentido que o nosso estudo, conforme proposto por Abdallah-

Pretceille (2010), propõe uma abordagem holística, dinâmica e intercultural do texto 

literário, promovendo a valorização de diferentes pontos de vista, numa construção 

colaborativa e diversificada do significado, com recurso à relação de alteridade do leitor 

com o próprio texto e com o Outro do texto.  

O texto literário, ao assumir o papel de mediador, procura “to reduce the distance between 

two (or more) poles of otherness” (Panthier & North, 2015, p. 1). Deste modo, a literatura 

funcionará como facilitadora no acesso ao contacto com a alteridade, permitindo que o 

sujeito construa significado, com recurso à interpretação e análise crítica, expressando, 

também “a personal response to literature and art” (Panthier & North, 2015, p. 3). A 

literatura poderá e deverá incorporar um papel de destaque no desenvolvimento de uma 

hermenêutica intercultural (Abdallah-Pretceille, 2010), tornando-se o texto literário um 

modo de acesso à compreensão do mundo.  
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2.2. Literatura como espaço de interação – imagens de si e do 

Outro em perspetiva 
  

Les représentations ont une double dimension : 
ce sont des saisies cognitives du monde, mais 
ce sont aussi des mécanismes de défense et de 
justification d’attitudes et de comportements.  

(Abdallah-Pretceille, 2010, p. 147) 
 

O conhecimento, contextualmente situado, é construído pelo confronto e negociação de 

pontos de vista diversificados, pelo questionamento crítico do texto (Delanoy, 2005), pelo 

estabelecimento de um diálogo que conduza à conscientização do eu e do Outro, no sentido 

de, segundo Matos (2005), se integrar o “savoir s’engager” (Byram, 1997) numa 

abordagem que visa o desenvolvimento da CI através da leitura de textos literários. Para 

Rogalska-Marasińska (2015), a análise textual é um dos métodos para trabalhar a abertura 

à interpretação individual no sentido em que a aceitação da multiplicidade conduz a uma 

abertura ao mundo e a novas possibilidades de interpretação, desvendando sentidos 

ocultos. Essa ligação com a literatura, como espaço privilegiado para promover o diálogo 

intercultural, advém do facto de se perceber que existem múltiplas possibilidades de 

interpretação, alargando as nossas experiências e multiplicando os nossos sonhos. 

Entendendo, nesse sentido, que o texto literário é passível de múltiplas interpretações, sem 

que as mesmas alterem a sua singularidade, cada leitura se assume como uma visão de 

mundo (Eco, 1991, p. 40), abrindo espaço para a interpretação dos sujeitos e para o 

importante papel do leitor/receptor, que estabelece com a obra “uma relação  de alteridade” 

(p. 33).  Esta ideia é partilhada por Wąsikiewicz-Firlej (2012), que se refere à importância 

do papel do leitor na interpretação do texto e na descodificação de mensagens com vista à 

construção do significado, sendo a mesma influenciada e modificada pela sua identidade 

sociocultural.  

O conhecimento é, assim, construído de forma interativa no processo de interpretação do 

texto literário, que implica o envolvimento do leitor na exploração de significado, sobre o 

qual incide o seu conhecimento, interesses e experiências, num sentido holístico centrado 

na existência humana. É nesse sentido que Abdallah-Pretceille (2010) alerta para o facto de 

as representações sociais/imagens não serem um reflexo exato da realidade, mas uma 
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interpretação, que não está suspensa sobre os objetos e sujeitos, mas que é por estes 

últimos construídas. Essas imagens, polissémicas e abertas a (re) interpretações infinitas, 

assumem um papel ativo sobre o mundo em que (e face ao qual) são criadas, conduzindo, 

posteriormente, a ações por elas motivadas, ou seja, influindo no modo como o sujeito 

perceciona a realidade e interage com os outros e com o mundo (Moscovici & Marková, 

1998). Ao funcionarem, ainda, como um meio de aproximação à alteridade e de suavização 

de uma possível estranheza inerente à interação (Abdallah-Pretceille, 2010), — sendo 

precisamente essa apreensão de uma familiaridade estranha da alteridade que se busca nas 

representações através da literatura (e não a procura de uma verdade cultural que produza 

imagens/representações objetivas da realidade) — as imagens permitem o contacto com 

um real mutável e diverso, que expressa a diferença: “mélange d’irrationnel et de rationnel, 

de vérité et de mensonge, d’imaginaire et de réalisme, d’idéologie et de pragmatisme, et 

c’est justement dans ces interstices que peut se glisser l’apprentissage du divers et de 

l’altérité” (p. 149). 

Essa confluência de opostos atesta a complexa articulação entre representações 

sociais/imagens e literatura (Abdallah-Pretceille, 2010), instituindo-se as primeiras como 

perceções cognitivas do mundo e, simultaneamente, como mecanismos de defesa e 

justificação de atitudes e comportamentos, que podem surgir de forma camuflada, sempre 

moldadas pelo contexto.  

 

2.2.1. Imagens em didática das línguas e culturas: 

aproximações ao conceito  
 
As imagens, no nosso estudo, são entendidas como “construtos sociais” que estão 

ancorados “em processos históricos, identitários, cognitivos e discursivos”, 

contextualizados, “emergindo e constituindo-se em atividades de linguagem” (Araújo e Sá 

& Pinto, 2006). As imagens são assim compreendidas como processos simultaneamente 

interpretativos e pragmáticos subjacentes às construções do mundo dos sujeitos, ao modo 

como concebem e constroem as suas realidades, e ao modo como analisam as interações 

grupais e comunitárias (Abdallah-Pretceille, 2010; Araújo e Sá & Pinto, 2006; Castellotti, 

Coste, & Moore, 2001; Moscovici & Marková, 1998; Rubenfeld, Clement, Lussier, 
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Lebrun, & Auger, 2006). Nesse sentido, implicando a análise de interações e 

interdefinições de indivíduos e grupos, as imagens são tomadas como sistemas de 

interpretação da realidade, assumindo conceptualmente caraterísticas mutáveis, errantes e 

interdisciplinares (Araújo e Sá & Pinto, 2006), de caráter simultaneamente individual e 

social (cf. Castellotti et al., 2001).  

As imagens referem-se às representações que construímos e que continuamente 

desenvolvemos e reformulamos ao longo da vida face às línguas, aos povos e às culturas 

que conhecemos ou com os quais contactamos. Na verdade, no nosso dia-a-dia fazemos 

múltiplos juízos de valor e generalizações; é normal afirmamos gostar de uma língua e não 

gostar de outra, simpatizar com uma pessoa e antipatizar com outra, classificar uma língua 

de fácil ou difícil, apelidar uma pessoa como trabalhadora ou preguiçosa, dizermos que um 

país ou cidade é bonito ou feio, acolhedor ou hostil, e fazemos isso de forma natural, 

muitas vezes sem conhecer a pessoa, sem nunca ter visitado o país ou sem falar ou ter 

contactado com essa língua (Araújo e Sá & Pinto, 2006; Porcher, 1997; Zarate, 1993, 

1997). O que precisamos de ter consciência é de que essas afirmações exercem sobre nós e 

sobre os que nos rodeiam um peso enorme (Castellotti et al., 2001; Castellotti & Moore, 

2002), podendo conduzir a atitudes de aproximação ou de afastamento face a uma 

determinada língua, país e/ou ao seu povo. 

 

2.2.2. Articulação entre a competência intercultural e as 

imagens 
 
Essas imagens são dinâmicas e mutáveis, no espaço, no tempo e para os sujeitos e grupos, 

procurando representar o real que é, ele também, constantemente construído e 

reconstruído, a partir da comunicação com o Outro e exercendo influência sobre os seus 

processos de interação, sendo que “les croyances qui l’entourent ont des consequences sur 

les locuteurs” (Bachir, 2012, p. 84). Ao tomar as imagens como dinâmicas e 

contextualizadas (Outaleb-Pellé, 2014), consideramos que elas exercem influência sobre o 

processo de aprendizagem e de ensino de uma língua, e defendemos, como Pinto (2005), 

que essas mesmas imagens devem ser trabalhadas, exploradas, moldadas através de 

práticas educativas, acompanhando os sujeitos num trabalho de “descentramento” apoiado 
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nas dimensões crítico-reflexivas da CI envolvidas nas representações, emoções e discursos.  

As imagens são, nesse sentido, relevantes em termos educativos e sociais, quer na escolha 

de aprender uma determinada língua em detrimento de outra —, assim como no tipo e no 

nível de motivação do aprendente no desenrolar dessa mesma aprendizagem, detendo um 

papel “relevant to linguistic and educational policy” (Castellotti & Moore, 2002, p. 7) —, 

quer na influência que exercem sobre a motivação dos aprendentes para explorar as 

culturas veiculadas por determinadas línguas, quer, ainda, no papel crucial que 

desempenham na gestão das relações sociais, na construção identitária e na interação com 

os outros, detendo uma enorme ascendência na manifestação de abertura e disponibilidade 

para estabelecer relações interculturais com os falantes dessas línguas  (Andrade, Araújo e 

Sá, & Moreira, 2007; Basílio et al., 2016). Uma vez que têm esse papel central na 

aprendizagem de línguas, identificamo-nos com as palavras de Pinto (2005), quando 

afirma, relativamente às imagens das línguas, a importância de “encontrar formas de as 

trabalhar em contexto educativo, colocando-as ao serviço da educação linguística e do 

desenvolvimento de competências  plurilingues e pluriculturais” (p. 73).  

Neste estudo, a ação das imagens na promoção da CI passa pela mediação da literatura, no 

sentido de se propor, no âmbito da FP, o desenvolvimento de atividades que permitam aos 

sujeitos expressarem-se, negociarem e co-construírem as suas identidades e culturas 

(Dervin, 2015b), assumindo, nesse contexto, o professor-formador um papel de gestão das 

representações expressas pelos estudantes. No nosso programa de formação, que se 

estrutura na articulação desses conceitos, pretende-se que o trabalho sobre o texto literário 

capacite os sujeitos para agirem como “mediadores” entre línguas e identidades culturais 

distintas (Alptekin, 2002; Byram, 2009, 2012b). É neste contexto que ganham forma as 

noções de “falante” e/ou “mediador intercultural” (Alfred & Byram, 2002; Byram & 

Zarate, 1997; Kramsch, 1998b), que, sendo um “crítico”, “informado, selectivo e criativo” 

(Guilherme, 2010, p. 198), deverá confrontar imagens e “negociar entre as suas próprias 

identificações culturais, sociais e ideológicas e as do Outro” (p. 197), reconhecendo que 

poderá sempre haver tensões, desentendimentos, mal-entendidos, que “haverá sempre 

campos desconhecidos e inatingíveis no Outro e em si próprio” (p. 197) e preparando-se 

para lidar com todas as situações de forma positiva.  
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2.2.3. Imagens e dinâmicas de construção identitária 
 
Au sein de chaque groupe voire au sein de 
chaque individu, on constate une pluralisation 
de plus en plus forte. L’hétérogénéité est 
devenue le dénominateur commun de tous les 
groupes, que ceux-ci soient nationaux, sociaux, 
religieux ou ethniques.  

(Abdallah-Pretceille, 2011, p. 92) 
 

Os processos de construção identitária, tomados numa perspetiva socioconstrutivista 

(Berger & Luckmann, 2004), resultam da articulação entre língua e cultura, da relação com 

a alteridade, face à qual, através de processos de contraste e/ou de aproximação, o eu se 

revê de uma perspetiva exterior. A identidade é, como vimos nas teorizações e modelos 

acima apresentados, uma componente fundamental da CI, à qual está inerente uma 

natureza mutável e multidimensional, que implica a gestão de diferentes sentidos de 

pertença (cf. Blanchet, 2005, 2007; Ricoeur, 1990, 1993). Nesse sentido, torna-se 

fundamental que o sujeito desenvolva o seu autoconhecimento e a sua autoconscientização 

crítica (Abdallah-Pretceille, 2006; Dervin, 2010a) e que tome a identidade como um 

conceito complexo, dinâmico e multidimensional, que abarca não apenas a expressão do 

eu, da identidade pessoal, mas também a expressão do Outro, assim como a reflexão 

inerente a esse encontro consigo e com a alteridade, o que Abdallah-Pretceille (2006) 

refere como “a return to one’s self” (p. 476). Importa, em termos de conceção do termo 

identidade, referir o conceito de “identidade narrativa” (Ricoeur, 1991), que é tomado 

como um processo dinâmico e em devir, em articulação com o processo de escrita e de 

reflexão do sujeito sobre si mesmo, assim como com o contexto (e a história a ele inerente) 

que o envolve e que sobre si exerce influência. 

Em termos dos processos e dos elementos de construção identitária, Abdallah-Pretceille 

(2012) refere que se tornou redutor definir um sujeito com base apenas na sua 

caraterização étnica, cultural e/ou nacional, indicando que traços de identificação como 

nacionalidade, idade, religião, estatuto social, nível socioeconómico, cultura, entre outros, 

“have lost their relevance for categorization” (p. 133). Esta constatação parte não apenas 

do facto de a sociedade atual ser “multifaceted, changing, and complex” (p. 133), mas, 

também, de que, face a essa mutação social, “Une identité unique, homogène et statique 

n'est plus une identité” (Abdallah-Pretceille, 1997, p. 125), o que implica que o conceito de 
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identidade integre a alteridade, a diversidade e o estranhamento. Os processos de (re) 

construção identitária abarcam, nesse sentido, o reconhecimento, diálogo e interação 

consigo mesmo e com a alteridade, incluindo aquela do texto literário, que contribuirá para 

a importância “de trouver et de comprendre [soi-même et] l’autre” (Alarcão et al., 2009, p. 

22). 

Nesse sentido, Blanchet (2007) faz referência aos sentidos de pertença, afirmando que uma 

identidade é um processo e não um produto, sempre em mutação e evolução permanente, 

“ouvert et adaptable”. Essa identidade é também “un sentiment d’appartenance collective 

(donc, d’appartenance à un groupe)”, mas que se institui de forma múltipla, dado que 

“chaque individu et chaque groupe sont toujours porteurs d’appartenances multiples, 

d’identités multiples” que constituiem “une ensemble complexe et nuance” (Blanchet, 

2007, p. 22). É nesse sentido de pertenças variadas e diversas que Abdallah-Pretceille 

(2011) se refere ao facto de a identidade ser marcada, atualmente, por outros fatores 

externos aos grupos de pertença sociais, étnicos e comunitários, referindo a influência dos 

media, dos livros, das redes sociais:  

 

Chaque individu, même le plus casanier, est, par ses lectures, par la 

télévision, par internet, etc... en contact avec le monde entier. 

L’étrangéité est devenue quotidienne et proche. Chaque individu 

construit son identité selon des modalités de plus en plus différenciées en 

s’appuyant sur des exemples extérieurs à son groupe de naissance. 

(Abdallah-Pretceille, 2011, p. 92) 

 

Nesse sentido, Guilherme (2010), referindo-se à “evolução do conceito de identidade 

cultural”, realça a crescente complexificação do processo de construção identitária 

resultante do processo de globalização e alude à sua incompletude. Convocando a noção de 

“terceiro-espaço”, já explorada, refere que as identidades culturais se vão construindo, de 

forma instável e mutável, na interação e para além do ser e do confronto com a alteridade. 

Também Abdallah-Pretceille (2006) toma o processo de construção identitária como 

interconectado com a relação com o Outro, sendo, por isso fundamental “questioning of 

one’s identity in relation to others” (p. 476). 
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Guilherme (2010), do mesmo modo que Dervin (2010) e Abdallah-Pretceille (2006), toma 

cada indivíduo como uma cultura, falando de culturas no plural. Abdallah-Pretceille (2011) 

refere que é importante perceber que “the practices, discourses and behaviours as rooted 

not in culturally distinct, homogeneous and hermetic categories, but rather as part of a 

process of miscegenation and “creolization” (p. 91). É nesse sentido que refere que 

“chaque individu ne représente que lui-même” (Abdallah-Pretceille, 2011, p. 92) e que a 

diversidade não pode ser reduzida a um conjunto de culturas, pois estas “ne sont que 

variations, changements, labilité, dynamique” (p. 93), o que se traduz na necessidade de 

aprender a pensar a diversidade. Nesse sentido, torna-se fundamental fazer uso de “la 

différence”, que permite estabelecer relações com a alteridade e identificar aspetos 

identitários. É ela que “caractérise l’humain et conduit par là même à l’universalité” (p. 

94), num contexto onde as referências “ne sont plus seulement celles du stable et de 

l’homogène mais celles du changement et du complexe” (p. 95). 

Relativamente à questão identitária, Arezki (2008) refere-se à identidade plurilingue, 

defendendo uma ideia de construção conjunta da identidade, i.e. formada na relação com a 

alteridade, a partir da tomada de consciência de si e do Outro, e de si em contraste com a 

alteridade. Nesse sentido, a identidade implica, simultaneamente, a unicidade e a 

pluralidade:  

 

L’un est reconnu comme unique parce qu’il est différent des autres, et 

cette différence ne peut être perçue que dans le cadre d’un groupe et ne 

peut exister que si elle est reconnue et attestée par l’autre, et si en retour 

l’un considère l’autre dans sa différence. (Arezki, 2008, p. 192) 

 

Defendendo que é na e pela língua que a identidade do ser e do grupo se constrói, Arezki 

(2008) refere que os discursos são influenciados pelas representações, não apenas 

individuais, mas integrando, também, “l’identité du groupe, de la communauté linguistique 

et ethnique à laquelle ils prétendent appartenir” (p. 193), conduzindo a sentidos de pertença 

múltiplos e diversos, que se podem “exprimer par le biais de différentes langues”  (p. 196).  

Tomando também a identidade como um processo em devir, Dervin (2015b) questiona-se 

sobre o modo como os indivíduos se constroem a si mesmos e aos outros através de 

discursos de cultura e de alteridade, advogando que a identidade é complexa, multifacetada 
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e até mesmo manipulada: “My understanding of identity recognises that people cross 

various collective, individual and sometimes contradictory positioning and voices on a 

daily basis. As such, the individual is torn apart between various networks and multiple 

interdependences” (p. 74). Nesse sentido, as identidades são entendidas como resultantes 

de processos instáveis aos quais estão inerentes a negociação e co-construção pessoal, 

social e cultural (Abdallah-Pretceille, 2006; Dervin, 2010a, 2015b). Dervin (2010a), 

referindo-se à co-construção identitária, realça o facto de esse processo englobar as 

imagens que queremos apresentar ao Outro: “who one wants to be, how one presents 

oneself and the other in interaction” (p. 167), i.e. não quem somos, mas o que queremos ser 

ou mostrar, ou seja, “a representation which we have of him/her and his/her groups of 

belonging, just as this person brings in the interaction act her own representations” (Ogay, 

2000, p. 166).  

Dervin (2010a) destaca a ideia de descentralização e de diversidade do ser, que é 

simultaneamente único ao mesmo tempo que partilha traços e caraterísticas com outros 

seres ou grupos de pertença, num processo de criação e negociação identitária que implica 

aceitar que a essa criação e negociação está implícita a negociação cultural. É nesse sentido 

que Alred, Byram e Fleming (2003) tomam a compreensão intercultural como uma 

negociação entre perspetivas que englobam os processos identitários do sujeito e da 

alteridade quer num sentido de preservação, quer, simultaneamente, num sentido de 

mudança. Também Bizarro (2012) se refere à construção identitária como um processo 

dinâmico que resulta da interação entre o eu e o Outro, com recurso a mecanismos de 

“afirmação de diferenças” e de “reconhecimento de similitudes” (p. 122), nos quais as 

representações têm um papel de destaque. Ainda relativamente à questão da articulação 

entre identidade e representações, Dervin (2010) refere a influência exercida pelos media, 

pelas instituições, devendo-se questionar o discurso dominante e sensacionalista.  

Independentemente dos inúmeros fatores envolvidos nos processos de construção e 

negociação identitária, consideramos, como Byram (2012b), que os estudantes e 

utilizadores das línguas (referindo-se Byram em especial às línguas segundas e 

estrangeiras) devem refletir de forma crítica sobre as suas identidades. Matos (2005) 

refere-se, no âmbito da utilização do texto literário para trabalhar as representações e 

promover o desenvolvimento da CI, à necessidade de preparar os estudantes “to meet and 

interact with otherness taken in its multiple cultural identities” (p. 67). Essa necessidade é 
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indicada especificamente relativamente ao contexto moçambicano por Dias (2010), 

referindo o hibridismo identitário de cada estudante — que “já não possui uma identidade 

cultural “genuína” e “autenticamente” africana como os seus ascendentes e antepassados 

que só falavam a língua bantu” — que integra “novas culturas e novas identidades que são 

o resultado da mistura de outras culturas” (p. 9).   

Introduz-se, aqui, a noção de “terceira-cultura” (Dias, 2010, p. 10), uma “cultura híbrida 

que não é, nem tipicamente africana, nem sequer, totalmente, europeia”, não sendo 

também “a justaposição simples de duas culturas”, essa “terceira-cultura” “tem traços 

africanos, mas também europeus”. Essa caraterística implica conceber um currículo que 

“tenha em consideração a cultura africana local e que integre também a cultura universal” 

(p. 10). Essa proposta é partilhada por Laisse (2013) que, realçando a importância de se 

integrar em contexto educativo “a questão da identidade e da diferença, da importância que 

existe em conhecer o outro, a sua cultura, a necessidade de se perceber que as culturas 

cumprem funções específicas, com significado para quem as pratica, em cada local em que 

ocorram”, alerta para o facto de que “as identidades não podem ser percebidas de forma 

unitária e especialista, por serem processos em reformulação, em transição e sobretudo 

fragmentados” (p. 26). 

 

2.3. Desenvolvimento da CI com recurso à literatura: alguns 

estudos 
 
Literature is a slice of life; it holds a mirror to 
life.  

(Patil, 2015, p. 155) 
 
São vários os autores que se referem às potencialidades da literatura para o 

desenvolvimento da CI (Bredella, 2000; Delanoy, 2005; Kramsch, 2000). Nesse sentido, 

realizámos uma pesquisa sobre os estudos que visam o desenvolvimento da CI com o apoio 

ou mediação da literatura (concebidos na articulação dos conceitos estruturadores do nosso 

estudo), implementados em várias partes do mundo, no sentido de estabelecermos o 

conhecimento atual na área e apoiarmos a construção do nosso programa de formação 

(vide informação referente ao RF na parte III, capítulo 2). Para proceder à apresentação 
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geral e sintética desses estudos optámos por organizá-los com base num critério 

cronológico, conforme a seguir se apresentam: 

Zacharias (2005) desenvolveu o seu estudo com uma turma de inglês como LE, com 

recurso à literatura para trabalhar aspetos culturais e contribuir para transformar os 

estudantes em aprendentes culturais. Considerando que os textos literários devem ser 

acessíveis, interessantes e, ainda, facilitar o trabalho sobre temas culturais, sugere como 

atividades a resolução de problemas culturais, o contraste entre culturas, os jogos de 

papéis, a ordenação hierárquica de listas desordenadas de itens, entre outras que promovam 

os conhecimentos culturais e a reflexão sobre as suas perceções, estereótipos, perspetivas e 

aquelas do Outro. Os resultados apontam para a potencialidade dos textos literários para 

gerar processos de aprendizagem de compreensão cultural, contribuindo para desenvolver 

a conscientização dos sujeitos face a questões culturais. 

Zapata (2005), procurando desenvolver a conscientização cultural dos estudantes pela 

aplicação da abordagem “Focus-on-Cultural Understanding”, trabalhou com uma turma de 

17 estudantes de espanhol LS, de nível intermédio, numa universidade estatal em 

Midwestern, nos Estados Unidos. O estudo integrou o trabalho sobre um conto de um 

escritor uruguaio, procurando analisar se os sujeitos aumentavam a sua abertura, 

compreensão e análise crítica da cultura-alvo e dessa em articulação com a sua. Para além 

dos ensaios escritos pelos estudantes relativos ao confronto das interpretações, foram 

aplicados dois questionários, um no início e outro no final da análise do conto. O texto 

literário é tomado neste estudo como um terceiro espaço (Kramsch, 1993) de contacto e 

interação entre as culturas dos sujeitos e as culturas-alvo, no qual os sujeitos podem atingir 

uma compreensão profunda dessas culturas e adquirir competências que lhes permitam 

nelas agir. As conclusões apontam para a eficácia da abordagem —, apesar de se referirem 

algumas limitações, sobretudo a impossibilidade de estabelecer generalizações —, no 

sentido de fornecer aos estudantes ferramentas e materiais que lhes permitem tomar 

consciência das suas culturas e das culturas-alvo, do seu estatuto enquanto seres culturais 

e, ainda da relatividade das suas mundividências. 

Matos (2005) refere-se ao modo como os textos literários podem ser trabalhados em 

contexto educativo contribuindo para que os leitores tomem consciência das diferenças 

culturais no mundo e da indissociabilidade entre língua e cultura. A literatura é tomada 

como um instrumento capaz de transportar os alunos para diferentes mundos, para 
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diferentes culturas, sendo a cultura tomada no seu sentido plural (culturas) e como 

“multiple, diverse and changing” (p. 58). Referindo-se ao ensino do texto literário num 

contexto de aulas de língua estrangeira, recorre a um exemplo de trabalho com o conto 

“Names” de Maya Angelou, relativo a uma situação de segregação racial, colocando em 

contraste dois pontos de vista antagónicos e inconciliáveis, em que as construções 

identitárias são marcadas pelo olhar do Outro. A proposta de exploração textual surge 

associada à noção de “terceiro-espaço”, o espaço de leitura do texto literário, um espaço de 

interação com a alteridade, de questionamento das suas próprias crenças e valores, e neste 

caso daquelas que nos são atribuídas, em que o leitor, trazendo as suas experiências para o 

texto, o modifica, aproveitando as metáforas e as ambiguidades para o reinterpretar. 

Apontando as mais-valias de trabalhar a interculturalidade através da literatura, Matos 

(2005) indica que “there are no operating instructions, no recipes” (p. 68), aspeto que é 

reforçado em Matos (2011), onde a literatura é tomada como um veículo privilegiado de 

encontro e interação com a alteridade e com o mundo que nos rodeia. Neste artigo, Matos 

(2011) refere-se à importância do texto literário enquanto instrumento que nos permite dar 

sentido ao mundo, promovendo a auto e hetero reflexão identitária e cultural e 

contribuindo para a formação em termos de valores e direitos humanos.  

Gómez (2012) desenvolveu um estudo na Universidade Pedagógica Nacional em Bogotá 

na Colômbia, com uma turma de 23 professores de inglês em formação (sendo esta língua 

trabalhada como LE), com recurso à investigação-ação. O seu projeto envolveu a inclusão 

de textos literários autênticos trabalhados através de quatro abordagens construtivistas 

visando o desenvolvimento da competência comunicativa intercultural (CCI). A literatura, 

nesse estudo, do mesmo modo que no nosso, permitia a negociação de significados no 

sentido de se construir conhecimento cultural (e identitário) através da interação social, 

contribuindo para o desenvolvimento da CI. As questões de investigação subjacentes a este 

projeto centravam-se no modo como os formandos desenvolvem a CCI através do estudo 

da literatura e nas abordagens que podem ser úteis para contribuir para esse efeito. Foram, 

assim, selecionados cinco contos numa perspetiva, segundo o autor, mais intercultural do 

que canónica, tendo sido cada um deles lido e discutido no período entre uma a duas 

semanas, com recurso às seguintes abordagens: i) inquiry-based approach, relativo a uma 

abordagem que permite ao formando colocar e responder a questões, negociando sentidos, 

discutindo ideias e partilhando pontos de vista pessoais com base nos textos literários em 
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análise; ii) dialogical approach, cuja incidência está no diálogo com os outros para 

descobrir que modos de expressão e pensamento partilham e quais são únicos para eles; iii) 

transactional approach, uma abordagem que concebe o processo de leitura como uma 

interação comunicativa entre o leitor e o texto, tendo em conta as experiências, 

conhecimentos, crenças e perspetivas do leitor, sendo o significado construído pelos 

sujeitos em diálogo uns com os outros; iv) content-based learning, que associa os 

conhecimentos ao nível dos conteúdos (content knowledge) ao conhecimento da língua 

(knowledge of language), procurando levar o formando a refletir sobre a linguagem. Nesse 

estudo de Gómez, os dados foram recolhidos com recurso à observação direta, a entrevistas 

semiestruturadas e a diários reflexivos dos formandos. Gómez (2012) refere o que resultou 

do recurso a cada uma dessas abordagens, realçando-se, em termos gerais, o favorecimento 

da leitura reflexiva e do questionamento, a promoção do pensamento crítico, que 

conduziram ao desenvolvimento da competência comunicativa e ao desenvolvimento da 

CI, referindo-se, neste caso, especificamente ao facto de os alunos poderem expressar-se 

livremente, sem serem alvo de julgamentos, ser importante respeitar os outros, de serem 

tolerantes face às crenças e mundividências dos outros, de saberem ser empáticos face a 

grupos culturais desfavorecidos, pelo que concluiu que essas abordagens podem contribuir 

para a melhoria das práticas docentes. No nosso estudo, recorremos a estas abordagens 

construtivistas sugeridas por Gómez (2012), utilizando linguagem real em contexto, com 

recurso à mediação da literatura, procurando simultaneamente desenvolver conhecimentos 

linguísticos, não só estruturais/gramaticais, mas também de compreensão e produção orais 

e escritas, e, ainda, ao nível intercultural (cf. apêndice 2).  

Níkleva (2012) desenvolve um estudo centrado no desenvolvimento da competência 

afetiva de comunicação intercultural, com uma turma de língua e literatura castelhana, 

tomando o conflito como uma fonte de aprendizagem em sala de aula. A sua proposta 

didática visa o trabalho sobre os estereótipos culturais na sociedade espanhola, procurando 

desenvolver a competência afetiva intercultural, descrita como a capacidade de gerar e 

receber respostas emocionais positivas nas interações pessoais (i.e., segundo a autora, ser 

empático, estar motivado para comunicar com o Outro, controlar a ansiedade na interação 

com a alteridade, suspender os julgamentos do Outro, etc.), visando contribuir para a 

formação de atitudes positivas face à diversidade cultural. Os resultados indicam que o 

trabalho sobre temas multiculturais em sala de aula permite educar para os valores 
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essenciais, desenvolver o pensamento crítico e aumentar o conhecimento sobre a 

alteridade. É, ainda, referido que o conflito deve ser usado para a aprendizagem, 

trabalhando os estereótipos, sempre numa perspetiva de construção social.  

Wąsikiewicz-Firlej (2012) desenvolveu um estudo na Polónia, ao nível do ensino 

universitário, com uma turma de inglês LS, centrado no género como uma construção 

cultural, com recurso ao método de “Focus-on-Cultural Understanding”6, ao qual recorreu 

também Zapata (2005). Este estudo pretendia, a partir da análise de um texto literário 

focado na questão do género, analisar a perceção dos participantes face aos papéis de 

género e o modo como ela poderia alterar-se no decurso das atividades, assim como 

verificar quais as suas atitudes face às culturas nativa e alvo e as suas motivações ao nível 

da educação cultural. Os textos literários são, face a esses objetivos, entendidos como 

ambíguos, polissémicos e potenciadores quer da interpretação subjetiva do leitor na 

perspetiva das suas culturas e experiências, quer no confronto dessa interpretação com a da 

alteridade, neste caso de falantes nativos da língua/culturas-alvo. Os resultados apontam 

para o entendimento do género como uma questão cultural, para o reconhecimento de que 

as perspetivas individuais não devem ser generalizadas nem contribuir para a formação de 

estereótipos e, consequentemente, para um aumento da auto e heteroconscientização 

cultural dos estudantes. Neste estudo, destacam-se, ainda, três aspetos: i) a importância do 

papel do professor, enquanto guia e moderador das discussões, ii) o facto de o objetivo não 

ser uma “aproximação” ao falante nativo, mas, sim, uma comunicação intercultural de 

sucesso, e iii) o importante papel da literatura enquanto third space, tomado aqui no 

sentido de Kramsch (1993), como espaço de contacto de e entre duas culturas.   

Porto (2014) desenvolveu um estudo empírico na Universidade Nacional de La Plata, na 

Argentina, com uma turma de 10 futuros professores ou tradutores de inglês LE, de nível 

avançado, procurando verificar como compreendem as dimensões culturais específicas 

com foco no processo de leitura de excertos longos de textos literários narrativos. Nesta 

investigação, focada em três competências-chave — a linguística, a literária e a cultural —, 

partiu-se da leitura de excertos de três obras literárias, com o tema comum da celebração 

                                                
6 O “Focus-on-Cultural Understanding” é descrito como um método que, tomando a literatura como uma 
fonte de conhecimentos culturais, visa o desenvolvimento da conscientização cultural (Wąsikiewicz-Firlej, 
2012). Estrutura-se em três fases: i) a apresentação do texto e a sua leitura e interpretação à luz das culturas 
dos leitores; ii) a exposição à opinião de especialistas, de modo a poder comparar as interpretações; iii) a 
discussão em grupo, com moderação do professor, relativa às diferenças culturais no que se refere à visão do 
mundo e ao impacto cultural no processo de interpretação textual.  
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do Natal, para uma análise de síntese dos excertos e, ainda, para tarefas de representação 

visual dos dados recolhidos e uma reflexão escrita sobre os aspetos culturais dos textos. 

Foi, ainda, conduzida uma entrevista na qual se discutiam sentidos dos textos, tarefas 

realizadas e respostas fornecidas. Todos os dados foram analisados com recurso a um 

modelo conceptual — “Modelo de Compreensão Cultural”  (Bennett, 2009a; Byram, 1997) 

— relativo à perceção dos formandos sobre os elementos culturais patentes nos textos, 

tomando-se, no entanto, o conhecimento cultural como em devir, mutável, socialmente 

construído e conceptualizando-se a CI como um processo (inacabado) no qual intervêm 

fatores como o afetivo, o comportamental e o cognitivo. As principais conclusões do 

estudo apontam para a compreensão cultural como um processo fluído e para o facto de a 

confrontação com ideias e valores presentes nas perspetivas dos outros terem contribuído 

para processos de descentramento e/ou distanciamentos críticos das suas perspetivas.  

Patil (2015) não desenvolve um estudo em contexto letivo ou formativo, mas refere-se à 

relação entre cultura e literatura, partindo da análise de um romance indiano em língua 

inglesa para falar sobre as diferenças culturais relacionadas com as refeições. De acordo 

com o autor, a multiplicidade de culturas e a pluralidade de normas de comportamento 

verbal e não-verbal implicam a formação intercultural, tomando a literatura como um 

valioso recurso para esse efeito. Nesse sentido, propõe que didaticamente se promova o 

uso de exemplos da literatura internacional visando aumentar a conscientização 

transcultural dos estudantes. A linguagem literária, por ser contextualizada e estar repleta 

de exemplos culturais, congrega linguagem e cultura, permitindo o acesso a outras 

mundividências.  

Rogalska-Marasińska (2015) realiza um estudo com estudantes polacos, recorrendo ao que 

denomina como “textos culturais”, através dos quais os jovens entram em contacto com 

outras culturas e as experienciam, procurando que eles demonstrem atitudes de abertura 

face à alteridade. Partindo de um estudo desenvolvido também na Austrália, na Índia e em 

Singapura, a investigadora trabalhou com 230 estudantes polacos da Faculdade de 

Filologia da Universidade de Lodz, com recurso aos seguintes instrumentos: VALUE 

Rubrics (Valid Assessment of Learning in Undergraduate Education, 2010), FREPA 

(Framework of References for Pluralistic Approaches, 2012) e DMIS (Milton Bennett’s 

Developmental Model of Intercultural Sensitivity, 2004). Os estudantes revelam ter 

desenvolvido interações com a alteridade, através do contacto com diferentes modos de 



Parte I. Constelação conceptual do estudo 
 

 66 

pensar e de viver, manifestando valores como a abertura ao Outro, a curiosidade e o 

respeito pela tradição e pela cultura, assim como por outras culturas e tradições. 

Marques e Bastos (2016) apresentam um estudo que articula a EI com a literatura enfocado 

na formação de professores. Aludindo aos crescentes fenómenos migratórios, conducentes 

às interações entre línguas, culturas e religiões, que originam transformações no sistema 

escolar, as autoras realizam um estudo num jardim de infância, em Portugal, que recebe 

crianças de diferentes origens socioculturais, através da análise de narrativas pessoais 

produzidas pelas 5 educadoras de infância que aí trabalham. As autoras defendem que a 

literatura infantil, mediante a implementação de atividades pedagógicas orientadas, pode 

assumir-se como um instrumento para trabalhar valores essenciais, ajudando as crianças a 

lidar com a diversidade e potenciando a adoção de atitudes e comportamentos 

interculturais positivos. É, nesse sentido, que referem como fundamental o papel do 

educador, que deve assumir uma postura de tolerância à diversidade cultural, pelo que 

destacam a importância da integração da educação intercultural na formação de professores 

e educadores. 

Sabarís (2017) apresenta um estudo focado no ensino da literatura no ensino superior numa 

perspetiva intercultural, no qual integra uma proposta didática original intitulada 

“Mapeando Luces de bohemia”. A esta proposta, integrada na disciplina de Literatura e 

Cultura Espanhola 4 na Universidade do Minho, está subjacente uma abordagem por 

tarefas. Assim, junto de uma turma de alunos portugueses, que aprendem o castelhano 

como LE, foi proposta uma sequência didática, à qual estão subjacentes estratégias de 

trabalho em grupo e/ou colaborativo, focada primeiro no contexto cultural e na sua 

articulação com o TL, com recurso ao visionamento de um filme, no itinerário do 

protagonista da obra Luces de bohemia de Inclán, abarcando estratégias discursivas e 

elementos simbólicos, na análise de conflitos e injustiças sociais aos quais estão 

subjacentes diferentes valores e estruturas de poder, e, por último, na reflexão sobre as 

temáticas suscitadas pelo texto, procurando abalar crenças enraizadas e pontos de vista 

fixos. O autor parte dessa experiência didática para realçar a potencialidade da literatura, 

enquanto instrumento de interação educativa e social, para trabalhar o papel do leitor como 

construtor de conhecimento e contribuir para a promoção de competências artísticas e 

interculturais. 

Mendes e Leão (2018) defendem a promoção da EI desde a educação pré-escolar, referindo 
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as potencialidades da literatura infantil na promoção do respeito pela alteridade. Indicam 

que os educadores podem conceber atividades mediadas pela literatura que permitam às 

crianças iniciar um percurso de construção de uma “cidadania plena, democrática e 

pluralista” (p. 304) e promovam a interculturalidade nesse contexto. Sem identificar a pré-

escola onde o estudo foi desenvolvido, mas descrevendo todo o percurso pedagógico com 

recurso a obras de literatura infantil, Mendes e Leão (2018, p. 303) realçam a importância 

da educação para a cidadania, no sentido de “preparar os mais novos para a aceitação e a 

valorização das diferenças”, indicando que a EI é uma forma de combater a discriminação 

e um meio de criação de uma convivência pacífica e harmoniosa entre indivíduos com 

diferentes origens e vivências. 

Sañudo (2019) apresenta uma proposta didática implementada no Centro Público de ensino 

secundário da Comunidade Autónoma de Cantábria, em aulas de inglês LE, com recurso à 

literatura norte-americana para promover a justiça e a inclusão socioeducativa. A literatura 

é tomada como um importante instrumento de promoção da interculturalidade ao permitir 

discutir conflitos inerentes à identidade cultural dos alunos, que partilharam nessas aulas as 

suas experiências. 

Para além desses estudos que resultaram de uma pesquisa nas bases de dados dos termos 

estruturadores do estudo (i.e. interculturalidade, representações e literatura), há várias 

dissertações e teses recentes relativas ao trabalho dos TL para promover a 

interculturalidade (e.g., Álvarez, 2018; Brito, 2017; Cubo, 2019; Fonseca, 2018; Geraldes, 

2020; Ghafouri, 2017; Leão, 2018; Lima, 2016; Montero, 2017) e é importante, ainda, 

destacar os artigos que compõem a obra de Matos e Melo-Pfeifer (2020) que atuam, 

também, nesta articulação. Assim, Jeannin (2020), referindo-se ao contexto de 

aprendizagem da língua francesa como LM, LS e LE, toma a literatura infantojuvenil como 

um instrumento de aproximação à alteridade e ao intercultural. A literatura é, assim, 

entendida como um espaço de atuação de identidades dinâmicas que, através do trabalho 

que permite ao nível das representações sociais, potencialmente pode contribuir para os 

processos de auto e heteroconscientização identitária e cultural, i.e., nas palavras da autora, 

“La littérature apparaît comme un médium privilégié d’une [...] didactique de 

l’interculturel” (p. 45).  

Sobre as potencialidades da literatura na promoção da CI, podemos, também, convocar 

outros autores, como Moriano (2020), que, ao relatar uma experiência relativa ao uso de 
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textos literários enquanto instrumentos de promoção da educação intercultural nas aulas de 

espanhol como LE, refere que a literatura permitiu que os participantes no estudo “han 

buscado ponerse en el lugar del otro para interactuar con el texto”, “han tratado de 

completar los vacíos del texto de manera personal”, “han detectado áreas opacas”, “han 

negociado la construcción de sentidos”, assim como “han experimentado cómo la 

interacción con el texto y con los demás lectores expandía los significados”, o que segundo 

as autoras são “Reacciones, todas ellas, interculturales” (p. 90). É, nesse sentido, que a 

autora advoga a importância de os alunos terem acesso a materiais didáticos e a práticas 

que promovam o contacto com a diversidade, fazendo-os refletir sobre as suas assunções.  

Destacamos, também, Morgado (2020) que refere a importância do acesso a “particular 

uses of language” para que se expandam as mundividências dos sujeitos e se trabalhem 

habilidades como “contrasting and comparing, interpreting and relating, as well as of 

discovery and interaction with others through what they read”, o que contribuirá para uma 

maior auto e heteroconscientização identitária e cultural. Com recurso aos textos literários, 

segundo esta autora, os sujeitos podem adquirir conhecimento sobre a construção de 

identidades grupais e sociais, manifestando atitudes de curiosidade e abertura face à 

alteridade, assim como vão “relativizing own values and decentering from own 

assumptions and culture” (p. 27). Num estudo que propõe a promoção do gosto pela leitura 

em jovens do sexo masculino, desenvolvendo em simultâneo o conhecimento intercultural, 

esta autora, com base na pesquisa e em entrevistas de grupo, indica como fatores 

determinantes a escolha dos textos, em relação com as experiências, problemas e desejos 

dos adolescentes, as práticas e estratégias literárias e didáticas, nomeadamente a análise de 

elementos paratextuais de livros de banda desenhada e romances gráficos, a proposta de 

atividades articuladas com a vida real dos alunos, introduzindo alguma competição na 

realização das atividades, a articulação com filmes, informações de blogs, grupos de 

discussão literária online. É, ainda, indicada a importância da influência dos pares, da 

família, dos professores nas atitudes face à leitura dos estudantes. 

Realçamos, ainda, Pinho (2020), cujo estudo apresenta projetos de parceria entre a 

universidade e as escolas, envolvendo os professores do nível primário numa abordagem 

intercultural do currículo, procurando promover a valorização da diversidade linguística e 

cultural, competências metalinguísticas comunicativas e cognitivas, assim como uma 

cultura plurilingue, visando contribuir para uma cidadania intercultural. O projeto 
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“Language of Rights” desenvolvido em seis escolas primárias, em quarenta sessões, 

centrava-se nos direitos humanos, na promoção, também, dos valores de democracia, 

justiça, respeito e valorização da diversidade. O projeto “Thousand Languages”, 

desenvolvido em seis sessões, centrava-se na promoção das competências plurilingue e 

intercultural. Por sua vez o projeto “Around Other Languages” foi desenvolvido em oito 

sessões, visando também a promoção das competências plurilingue e intercultural, através 

do conhecimento e curiosidade sobre línguas e culturas de outros países. O ultimo projeto 

apresentado, intitulado “Glances at the World”, trabalhado ao longo de vinte e duas 

sessões, centrava-se na promoção da cidadania plurilingue e intercultural. Todos os 

projetos foram desenvolvidos com recurso à literatura infantil, realçando os resultados as 

potencialidades da literatura e o seu papel como importante “resource for children’s 

language development, but also as enabling a didactic strategy with potential to promote 

and combine the development of an integrated thematic curriculum, critical literacy and 

intercultural education” (p. 137). 

Em termos de obras, evidenciamos Matos (2012), que, partindo de uma análise das 

perspetivas de Bredella, Delanoy e Kramsch face à articulação entre a literatura e a EI, 

realça alguns aspetos que denotam a potencialidade do texto literário para promover a CI, 

nomeadamente: i) a possibilidade de ver o mundo de várias perspetivas diferentes; ii) a 

experienciação do contacto com a alteridade; iii) a potencialidade desse texto para que se 

percorra um percurso de autoconhecimento e autoexaminação crítica; iv) a aquisição de 

competências que permitam lidar com encontros e desencontros interculturais; assim como 

v) a construção e a negociação de significados. Também Parry (2000) reforça que a 

literatura “enables us to understand the mindset of others”, o que contribui para que 

possamos desenvolver “our emotional and imaginative intelligence, our empathy, our 

ability to live in the thoughts and emotions of others and to project ourselves into the 

other”, trabalhando assim o processo de construção identitário, ao mesmo tempo que nos 

permite “putting ourselves into the situation of others, imaginatively living the experience 

of others”, promovendo a expansão de “our perspective on existence, on life more 

generally” (p. 58). É, nesse sentido, partindo do que é defendido por essas autoras, que 

podemos afirmar com Bhabha (1994, p. 17) que: 

 

[…] there may be a sense in which world literature could be an emergent, 
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prefigurative category that is concerned with a form of cultural dissensus 

and alterity, where non-consensual terms of affiliation may be 

established on the grounds of historical trauma. The study of world 

literature might be the study of the way in which cultures recognize 

themselves through their projections of ‘otherness’.  

 

Ao nível geral, todos os estudos convocados e as suas diferentes abordagens referem a 

importância de trabalhar os textos literários em contexto educativo, indicando, no entanto, 

que esse trabalho deve ser realizado através de abordagens que privilegiem a negociação 

do significado e a construção do conhecimento, potenciando o contacto dos alunos e/ou 

formandos com a alteridade, nomeadamente a comunicação e interação com pessoas com 

diferentes origens, línguas, experiências, culturas e com o mundo que os rodeia. Para essa 

construção de significado, vários autores se referem ao processo de descentramento, como 

Jeannin (2020) que toma o TL como um suporte para o desenvolvimento dessa capacidade, 

descrita por Abdallah-Pretceille (1997, p. 126) como um descentramento de si para assumir 

o ponto de vista de um Outro, o que considera que é “une des conditions de la rencontre 

d'autrui”.  

Perante a questão de Dervin (2010c) sobre “le rôle de la littérature dans la communication 

interculturelle” (p. 112), podemos referir, conforme expresso pelos autores dos estudos 

apresentados, que o contacto com os textos literários, ao permitir a interação com a 

alteridade, promove o desenvolvimento do espírito crítico e da capacidade de reflexão, 

assim como aumenta a consciência social face aos problemas que afetam as culturas dos 

sujeitos e da alteridade. De acordo com Patil (2015), “literature is loaded with cultural 

connotations and assumptions” (p. 155) e é nesse sentido que os textos literários se 

assumem como “ideal materials to promote meaning negotiation and the access to cultural 

knowledge” (Gómez, 2012, p. 52), contribuindo para aumentar o conhecimento do mundo, 

fomentar a compreensão e comunicação com a alteridade, combater os estereótipos e 

preconceitos, valorizar a diversidade linguística e cultural. A educação pode ter um papel 

fundamental na formação de atitudes positivas face à diversidade cultural, ao reconhecer os 

benefícios pedagógicos do uso do texto literário que promove o desenvolvimento de 

habilidades linguísticas, a motivação e o interesse pelo mundo e pela alteridade, 

desenvolvendo as dimensões cognitivas e afetivas dos estudantes (Zacharias, 2005).  
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Há, no entanto, um alerta presente em vários estudos para o perigo de uma abordagem 

culturalista, realçando-se, nesse sentido, uma conceção dinâmica de cultura e a 

compreensão cultural como um processo fluído decorrente de construções sociais. Apesar 

de alertarem para esse perigo, os estudos são unânimes ao tomar a literatura como um 

instrumento que favorece o descentramento e o contacto com diferentes perspetivas — 

“Narratives allow readers to become aware of alternative perspectives and to decentre their 

own thinking by placing themselves in somebody else’s shoes and therefore to understand 

the reality of this other” (Porto, 2014, p. 521) — favorecendo o contacto com a alteridade. 

Nesta perspetiva, vários autores se referem à potencialidade da literatura como third space, 

no sentido em que facilita a aprendizagem cultural, ao mesmo tempo que permite refletir 

sobre perceções, estereótipos e processos de construção identitária e cultural. A literatura é 

tomada nos estudos apresentados como um instrumento que permite observar “the world 

from multifarious perspectives and cherish the diversity of individual perception” 

(Wąsikiewicz-Firlej, 2012, p. 3), contribuindo, assim, para ajudar a construir “our 

understanding of reality and to perceive the world around us” (Gómez, 2012, p. 55). 

É nesse sentido que a literatura se torna fundamental para identificar os constructos 

imagéticos dos sujeitos relativamente às línguas, culturas e povos, permitindo compreender 

quer o modo como essas imagens se estruturam — e que efeitos têm sobre as atitudes e os 

comportamentos desses mesmos sujeitos —, quer como é que os sujeitos, num processo de 

reflexão crítica sobre essas imagens, as podem trabalhar no sentido de as desconstruírem 

e/ou reconstruírem, procurando conviver “productively and harmoniously with people 

having very different values, backgrounds, and habits” (Deardorff, 2009, p. ix). O nosso 

diagnóstico sobre as imagens das línguas/culturas (vide capítulo 1 da Parte III) veiculadas 

pelos sujeitos visa a construção de um RF que estabelece pontes entre sujeitos, identidades 

e culturas (Araújo e Sá et al., 2012).  

Ao pretender reduzir o que Ali-Bencherif e Mahieddine designam por “hiatus entre 

politique linguistique, pratiques langagières et représentations” (2016, p. 166), esse 

diagnóstico permitirá propor dinâmicas formativas que promovam o reconhecimento da 

complexidade das diferenças culturais e contribuam para a valorização da diversidade 

(Bennett, 2009b; Bleszynska, 2008; Níkleva, 2012). Essas dinâmicas promovidas com base 

no texto literário tomam-no como um instrumento de mediação entre os sujeitos e a 

alteridade e também entre eles e o mundo, ocupando, neste sentido, a literatura o papel de 
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facilitadora: “Le texte littéraire est un des modes d’accès à la compréhension du monde, 

c’est un des moyens d’investigation car il est lui-même écriture du monde” (Abdallah-

Pretceille, 2010, p. 149).  
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Capítulo 3. Orientações educativas e curriculares moçambicanas 

à luz da Educação Intercultural 
 

3.1. Moçambique – aproximações ao contexto em estudo 

 
E vieram em peso, os macuas. Aguardam na 
sala, e falam aquela língua deles que não 
entendemos. 

(Chiziane, 2005, p. 204) 
 

Importa apresentar o enquadramento em que o estudo foi desenvolvido, numa perspetiva 

dos elementos que são fundamentais para a sua compreensão, nomeadamente a 

caraterização linguística do contexto no qual convivem múltiplas línguas e culturas e, dado 

que nos centramos especificamente no âmbito da FP, uma breve perspetiva diacrónica da 

evolução do sistema educativo do país, com foco no subsistema de FP. Procuramos, ainda, 

num segundo momento, apresentar uma análise das orientações político-educativas 

relativas ao ensino superior e do currículo de formação de professores de línguas na 

UPN/UR numa perspetiva intercultural, i.e., procurando entender de que modo é que (e se) 

a interculturalidade aí surge expressa, que componentes da EI são abordadas, assim como 

as referências (ou a sua inexistência) à promoção da CI. 

 

3.1.1. Um país multilingue e multicultural 
 
Moçambique é um país multilingue e multicultural da África Austral, do sudeste africano, 

que foi povoado por povos bantu que migraram para esta região entre os séculos I e V a.C. 

A partir do século VIII, mercadores muçulmanos (e.g., árabes, persas, swahilis) 

estabeleceram postos comerciais na região. Moçambique foi uma colónia portuguesa desde 

o século XVI até ao século XX, tendo-se tornado independente em 1975. Após o processo 

de independência, o país entrou num período longo e violento de guerra civil que durou de 

1977 a 1992, ano em que foi assinado o Acordo Geral de Paz. 
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Sobre o contexto multilingue e multicultural moçambicano, Dias (2010, p. 6) refere o seu 

caráter multilingue, pluriétnico e multirracial, indicando as “várias formas de organização 

social, cultural, política e religiosa” e a multiplicidade de “crenças, línguas, costumes, 

tradições e várias formas de educação”, destacando como principal termo caraterizador a 

diversidade e fazendo alusão à “tensão” entre “saberes locais e saberes universais” (p. 8). 

Importa referir o facto de ser um contexto marcado pelo hibridismo social, no qual 

coexistem diferentes etnias, nacionalidades e mais de 40 línguas autóctones — 22 das 

quais reconhecidas pelo Núcleo de Estudos de Línguas Moçambicanas (agora designado 

como Centro de Estudos de Línguas Moçambicanas), ainda que o Ethnologue (Lewis, 

Simons, & Fennig, 2015) se refira a 43 línguas, das quais 41 indígenas —, a língua 

portuguesa (LP), língua oficial (LO) do país e língua segunda (LS) da maioria da 

população, e “diversas línguas estrangeiras e ainda outras línguas de emigrantes oriundos 

do continente asiático e/ou seus descendentes” (Firmino, 2009, § 2), entre as quais se 

destaca o Inglês (LO de países com os quais Moçambique faz fronteira), mas, também, o 

Swahili, o Hindu e o Chinês7. 

As LM da população são maioritariamente LB, que são tomadas como “repositórios da 

herança cultural moçambicana” (Firmino, 2009, p. 3) e partilham os seus espaços com o 

Português, “a língua oficial, que é não só a língua usada nas instituições públicas e a língua 

dominante na escolarização, como também funciona como o principal veículo de acesso ao 

emprego formal e aos benefícios socioeconómicos daí decorrentes” (Gonçalves, 2012, p. 

6). A LP assume o papel de língua de unidade nacional, assumindo a sua expressão quer ao 

nível nacional no que se refere ao seu papel essencial como meio de comunicação e ligação 

entre os moçambicanos de diferentes culturas e etnias, quer ao nível internacional, dos 

moçambicanos com os restantes povos da CPLP e de todos estes entre si, com povos 

oriundos do continente asiático ao americano, passando pelo europeu e por outras latitudes 

do continente africano. Firmino (2009, pp. 12-13) apresenta a língua portuguesa como “um 

instrumento vital da integração social e construção da nação-estado em Moçambique”, 

                                                
7 São aqui referidas as línguas mais representativas. Nos resultados do último Censo (INE, 2019b) surgem 
destacadas as línguas emakhuwa, portuguesa, xichangana, elomwe, cinyanja, cisena, echuwabo, cindau, 
xitswa, havendo, ainda referência à língua de sinais. As outras línguas surgem como “outras línguas 
moçambicanas”, estas (na totalidade) indicadas como LM de 12% da população, e “outras línguas 
estrangeiras”, referidas (no seu todo, também) como LM de  0,5% da população. Para mais informações 
sobre línguas de origem “indo-ariana” vide Maciel e Araújo e Sá (no prelo). 
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afirmando que há uma consciência crescente “da importância dos valores sócio-simbólicos 

ligados a esta língua”. 

Tomando como base os dados do último censo de 2017, a percentagem de falantes de LP 

em Moçambique era de 47,37% (versus 52,63% que referem não saber falar LP), dos quais 

16,58% a têm como LM, sendo, assim, a segunda língua com maior número de falantes 

como LM, precedida pela língua emakhuwa com 26,13% de falantes como LM e seguida 

pela língua xichangana com 8,63% de falantes como LM8. A LP é uma língua mais urbana, 

dado que existe uma maior percentagem de falantes da LP como LM nos centros urbanos 

(38,30% face a 5,13% nas zonas rurais). Neste sentido, a LP é também um espaço de 

encontro de diferentes povos e culturas, que permite a construção e a partilha identitária e 

cultural, e, simultaneamente, um instrumento que se pretende promotor da valorização da 

diversidade, uma base para a instituição de um “terceiro espaço” (third space) de encontro 

e diálogo intercultural (cf. Bhabha, 1994; Kramsch, 1993; Kramsch & Uryu, 2011). 

Podemos convocar a este respeito, i.e. a história da LP em Moçambique e a sua articulação 

com as LB faladas no país, a exposição “Português de Moçambique no Caleidoscópio”, 

concebida no âmbito das comemorações dos 10 anos de atividade da Cátedra de Português 

Língua Segunda e Estrangeira (sediada na Faculdade de Letras e Ciências Sociais da 

Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo). Inaugurada no final de 2019, no Camões 

Centro Cultural Português em Maputo, sob a coordenação de Perpétua Gonçalves e de Inês 

Machungo, a exposição pretende divulgar informações sobre o português em Moçambique, 

integrando variações lexicais na LP falada em vários países da CPLP, gírias empregues em 

Moçambique, influências linguísticas entre as várias línguas faladas neste país, painéis 

relativos à história nacional da LP, abarcando políticas linguísticas, dados lexicais e dados 

estatísticos associadas à LP em Moçambique. 

Indo ao encontro do que Nwosu afirma (2009) – de que é necessário conhecer o contexto e 

os aspetos culturais que caraterizam os povos, as etnias e os sujeitos – e  advogando que o 

ser humano deve pensar interculturalmente, estando “aberto” ao Outro e às suas culturas, 

iremos, se seguida, fazer uma análise das orientações político-educativas do ensino 

superior e dos curricula da UPN (UR) à luz da EI. Há, no entanto, antes de partir para essa 

                                                
8 De acordo com os dados do Censo de 2017 (INE, 2019b), em termos de Línguas Maternas as línguas mais 
faladas são: emakhuwa 26,13%, português 16,58%, xichangana 8,63%, cinyanja 8,05%, cisena 7,09%, 
elomwué 7,08%, echuwabo 4,72%, cindau 3,76%, xitswa 3,76%, etc., sendo a mais falada como LM no 
contexto urbano o português 38,30%  e no contexto rural o emakhuwa 29,74%. 
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análise, que discutir algumas questões relativas ao modo como a EI é trabalhada ou às 

condicionantes que a envolvem e que, necessariamente, exercem influências sobre as 

políticas educativas nacionais. 

Sobre este contexto específico onde será desenvolvido o estudo, parece-nos essencial 

destacar três elementos que consideramos que apoiam a compreensão desse contexto:  

i) no que se refere à educação, devido a razões históricas e políticas, como a presença de 

múltiplos grupos étnicos que coabitam o espaço nacional ou os conflitos políticos 

internos entre o partido no poder e o principal partido da oposição (com uma forte 

presença no norte do país), os programas nacionais de educação focam-se em ideais 

como o “patriotismo”, o “amor à Pátria”, o “orgulho e respeito pela cultura 

moçambicana” ou o “espírito de unidade nacional”, num esforço contínuo de 

homogeneização política e de manutenção da unidade nacional (INDE/MINED, 2003; 

MEC/INDE, 2007), ainda que algumas vezes negligenciando a diversidade étnica e 

cultural do país. Nesse sentido, e porque, não só nos discursos quotidianos, as 

identidades étnicas e culturais são muito marcadas, como há um crescimento de 

indivíduos de outras nacionalidades a viver em Moçambique e há uma mobilidade 

crescente, quer interna quer externa, dos próprios moçambicanos, sobretudo por 

motivos académicos e profissionais (Dias, 2018a refere-se a uma maior flexibilidade e 

mobilidade devido ao “sistema de créditos académicos”), parece-nos fundamental, não 

apenas promover esses valores, mas, também, alargar as noções de respeito e tolerância 

às outras culturas, às outras línguas e aos outros povos; 

ii) o surgimento de estudos recentes na área da EI em Moçambique. A comunicação 

intercultural é um campo ainda emergente neste contexto, no entanto, verifica-se, nos 

programas do ensino básico e secundário (INDE/MINED, 2003; MEC/INDE, 2007), a 

preocupação com a integração no sistema educativo de aspetos como o 

desenvolvimento do espírito crítico, a reflexão sobre processos de construção identitária 

e o relacionamento interpessoal. Especificando, os programas do Ensino Secundário 

Geral enunciam, ainda, a necessidade de desenvolver competências para “resolver um 

determinado problema, tomar decisões informadas, pensar criticamente e criativamente” 

e “relacionar-se com os outros” (INDE/MINED, 2010b, 2010c, p. 4, 2010a). Nestes 

programas, assim como no Plano Curricular do Ensino Secundário Geral, salientamos 

os objetivos que dizem respeito ao “desenvolvimento do espírito de tolerância e 
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cooperação e habilidade para se relacionar bem com os outros”, assim como à 

“capacidade de lidar com a complexidade, diversidade e mudança” (INDE/MINED, 

2010b, 2010c, p. 5, 2010a). Ao nível dos estudos desenvolvidos em Moçambique e que 

apontam para a emergência da EI nesse contextos, incidindo ou integrando-se nos 

estudos interculturais, destacam-se os trabalhos de Dias (2010, 2012, 2014, 2015, 

2018b, 2018a), que defende a interdisciplinaridade, a democratização do ensino, assim 

como o reconhecimento e a valorização da diversidade, destacando a ausência de um 

currículo onde os estudos interculturais estejam integrados, o que é dificultado pela 

massificação do ensino numa escola que ainda se está a adaptar a essa mudança:  

 

Apesar de reconhecermos que a solução para o ensino na diversidade 

cultural passa pela criação de um currículo comum, em Moçambique 

ainda estamos longe de alcançar esse ideal educativo pois, para além de 

termos como desafio a diversidade cultural, coloca-se também a 

problemática das desigualdades sociais e o direito à educação para todos. 

(Dias, 2014, p. 69) 

 

Também a investigadora moçambicana Laisse (2013, 2015) problematiza várias 

questões como a construção identitária, a diferença no contacto com a alteridade, a 

hibridização cultural, advogando a igualdade entre culturas e destacando o papel da 

literatura como instrumento de mediação cultural.  

Não podemos deixar de destacar ainda, neste breve panorama geral pelos trabalhos 

articulados com a EI no contexto moçambicano, os trabalhos de Chimbutane 

(Chimbutane, 2005, 2009, 2018d, 2018b, 2018f, 2018e, 2018c, 2011, 2012a, 2013, 

2015b, 2015a, 2016, 2017, 2018a; Chimbutane & Benson, 2012; Chimbutane & Stroud, 

2012), focados sobretudo no ensino bilingue e na área do plurilinguismo, entre os quais 

importa realçar a obra editada juntamente com Gonçalves (Gonçalves & Chimbutane, 

2015), composta por estudos de académicos moçambicanos, como Luís Bernardo 

Honwana, Lourenço do Rosário, Bento Sitoe, Feliciano Chimbutane e Perpétua 

Gonçalves, relativos ao plurilinguismo, à relação entre as LB, o ensino bilingue e a 

língua portuguesa, assim como à articulação entre línguas e culturas. 
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No contexto moçambicano, podemos, ainda, destacar os trabalhos de Timbane (2015; 

Timbane & Nhavenge, 2018), centrados no ensino em contexto multilingue 

moçambicano e na potencialidade dos textos literários moçambicanos para ensinar a 

língua; de Pedro (2018; Pedro et al., no prelo), relativos à abordagem intercultural no 

ensino de Francês Língua Estrangeira em Moçambique e à indissociabilidade entre 

língua e cultura; de Maciel (2018), focando a comunidade goesa em Moçambique e os 

processos de mestiçagem cultural e linguística; de Lemos (2018b, no prelo), sobre as 

relações entre língua e cultura; e, ainda, ao nível da interculturalidade na FP em 

Moçambique, de Bila (2014, no prelo), relativos à articulação entre a EI e a educação 

bilingue, e à defesa da integração das línguas e literaturas nacionais nos currículos de 

formação; 

iii)  a dicotomia vivida no dia-a-dia entre a pressão da globalização, da modernização, a 

introdução de novas tecnologias e uma defesa arreigada da cultura tradicional e étnica, 

conducente, por vezes, a atitudes etnocêntricas e de fechamento à alteridade. Nesse 

sentido, as diferentes identidades étnicas e culturais, associadas ao caráter multiétnico, 

multilingue e multicultural do país, são expressas continuamente no dia-a-dia. 

Procurando preservar as tradições culturais das várias culturas, assim como acomodar 

diferentes sentidos de pertença mais alargada, como a pertença à CPLP, à União 

Africana e à SADC, o desenvolvimento deste país passa pela integração e promoção das 

várias culturas, conducentes ao respeito face às diferentes línguas e povos, quer no 

contexto interno, relativamente aos outros grupos étnico-culturais nacionais, quer no 

contexto internacional, relativamente aos estrangeiros que vivem em Moçambique, que 

visitam o país ou com os quais contactam através das diversas redes sociais. Assim, 

neste contexto visivelmente marcado pelo hibridismo social, que procura acomodar, 

simultaneamente, a afirmação e manutenção da tradição linguística e cultural, de ritos, 

hábitos, costumes, e a integração no mundo global, assumindo-se os cidadãos como 

membros da modernidade e da atualidade, marcando presença nas redes sociais e 

estando a par das últimas tecnologias (Barroso, 2017), impõe-se a necessidade da sua 

formação intercultural, sendo que, neste quadro, o desenvolvimento da CI no contexto 

de formação inicial de professores se torna fundamental, contribuindo para a 

valorização “de la diversité linguistique et de l'expérience de situations de 

communication interculturelle, dans une attitude et un effort de compréhension de 
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l'autre” (Alarcão et al., 2009, p. 9). A CI permite o desenvolvimento de “competências 

que ultrapassam largamente o domínio meramente linguístico e comunicativo” (Bastos 

& Araújo e Sá, 2013, p. 3), valorizando, também, os sujeitos enquanto tal, ou seja, como 

um ser que não tem apenas uma identidade de grupo, mas que tem, igualmente, uma 

identidade individual, que o distingue de todos os outros e o torna único (cf. “WE are all 

diverse”, Dervin, 2010a, p. 4).  

 

3.1.2. Formação de professores – perspetiva diacrónica 
 
Pretendemos nesta secção fazer uma abordagem sintética e geral da FP em Moçambique, 

subsistema integrado no sistema educativo moçambicano (i.e. sistema nacional de 

educação – SNE), desde a época colonial até ao momento presente, focando os seus 

principais marcos, reformas e mudanças. São vários os autores em que nos apoiaremos, os 

quais se referem à perspetiva diacrónica da FP neste país, estabelecendo diferentes fases e 

incidindo em diferentes momentos, sempre em articulação com a evolução do SNE (vide, 

em especial, Dias, 2018a; Mazula, 1995; MINEDH, 2017; Niquice, 2006). 

 

3.1.2.1. Período colonial 

 

Em termos de educação, distinguem-se sobretudo duas fases, uma primeira relativa à 

educação colonial e uma segunda à pós-colonial. Sobre a educação colonial, refere-se o 

facto de existir uma “educação tradicional” relativa à “transmissão de conhecimentos, 

convicções e valores de geração em geração” (Quimuenhe, 2018, p. 2), baseada sobretudo 

em conhecimentos práticos, transmitidos ao longo do tempo numa dada comunidade e/ou 

etnia, e em lições orais (“cantos, anedotas, adivinhas, histórias e mitos”), contendo “uma 

visão idealista do mundo e dos fenómenos da natureza” e realizada “de acordo com o 

sistema tribal, do clã e familiar para que o indivíduo pudesse dotar-se de uma identidade 

que lhe permitisse não apenas conviver no meio mas também contribuir para o seu próprio 

meio” (Gujamo & Mucandze, n.d., p. 13). Sobre a educação colonial indica-se o facto de a 

maioria dos moçambicanos não serem admitidos na escola, à qual acediam quer os filhos 

dos colonos quer os assimilados (cf. Lemos, 2018). Percebemos, neste contexto, que a FP 
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não era uma prioridade e que as aulas eram dadas por professores portugueses, formados 

na denominada metrópole.  

Refere-se que o “currículo colonial representava uma constelação de paradigmas: educar o 

branco, o assimilado e o indígena, cada um deles com funções sociais e políticas distintas” 

(MINEDH, 2017, p. 50), um modelo segregacionista que era limitador quer no acesso quer 

nas saídas educativas e profissionais, com integração de conteúdos desadequados à 

realidade social e desarticulados entre si (cf. Mazula, 1995). Nesse sentido, a educação 

colonial é descrita como articulada com as finalidades do governo português da época, 

procurando alienar o povo e visando “a reprodução de exploração e de opressão e a 

continuidade das estruturas coloniais capitalistas de dominação” (cf. Gujamo & Mucandze, 

n.d., p. 14), sendo conduzida por políticas “marcadamente eurocêntricas e definidas por 

Portugal” (Dias, 2018a, p. 126). 

Sobre esta educação colonial, surge, ainda, a perspetiva de que a mesma visava quer 

oprimir e/ou desprezar os nativos, quer libertá-los “do estágio em que se encontrava[m]”, 

ou seja, assimilá-los (Quimuenhe, 2018, p. 2), através de uma educação externa ao sistema 

educativo, levada a cabo pelas missões religiosas (cf. “ensino rudimentar” Agibo & 

Chicote, 2015), e uma educação dentro do sistema, dirigida aos “assimilados” com o 

objetivo de, segundo Quimuenhe (2018, p. 5), “civilizar e unificar culturalmente”, através 

do ensino da língua portuguesa, de conhecimentos religiosos católicos e da promoção de 

“competências para os trabalhos rurais e manuais”.  

Esse sistema educativo colonial foi sendo alvo de reformas, “adequadas às circunstâncias 

histórico económicas e à conjuntura política internacional” (Gujamo & Mucandze, n.d., p. 

14). Uma dessas reformas ocorreu em 1930 relativamente à FP, que se inicia em 

Moçambique com a criação da “Escola de Habilitação de professores indígenas do Alvor”, 

que estava sob gestão da igreja católica, mas “servia aos interesses políticos do regime 

colonial” (Rezende & Baptista, 2020, p. 354), sendo que os professores formados poderiam 

trabalhar quer em missões religiosas, quer em escolas públicas e/ou privadas (cf. Niquice, 

2006; Raposo, 2018; Rezende & Baptista, 2020). 

A reforma educativa realizada nesse ano de 1930 relativamente ao “ensino indígena” 

estruturava-o em dois tipos: i) o ensino primário rudimentar; e ii) o ensino profissional 

indígena. O primeiro tipo integrava a iniciação com as duas primeiras classes, um segundo 

nível que integrava as 3.ª e 4.ª classes e, ainda, um terceiro nível que consistia em uma 
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preparação para o ingresso no ensino secundário. O ensino profissional abarcava quer a 

escola de artes e ofícios (4 classes), quer as escolas profissionais femininas (2 classes) (cf. 

Domingos, 2014; Mazula, 1995). 

Detinha um importante papel na gestão da educação a igreja católica que, através das 

missões, criava instituições educativas que tinham, simultaneamente, uma função de 

evangelização (cf. Acordo Missionário de 1040; Estatuto Missionário de 1941). Sobre as 

igrejas protestantes é referido que “desenvolviam uma educação significativamente 

moçambicana, paralela, marginal e reacionária em relação aos interesses coloniais luso-

católicos” (Domingos, 2014, p. 4). Sobre a articulação entre as missões religiosas e a FP, 

refere-se a formação nas escolas missionárias de professores para lecionarem nas escolas 

rudimentares, sendo que esses professores teriam de ter concluído a 4.ª classe (cf. Agibo, 

2017), sendo designada essa FP como Ensino Normal Indígena (cf. Mazula, 1995). 

Posteriormente, em 1946, verificou-se uma reforma do Ensino Liceal (DL n.º 36.507 de 7 

de setembro de 1947) e do Ensino Técnico Profissional (Lei n.º 2.025/47). Dado que as 

mudanças políticas e sociais influem sobre o sistema educativo, a abolição do estatuto 

indígena, em 1961, considerando os nativos como cidadãos portugueses, com iguais 

direitos e deveres, contribui para mudanças no sistema de ensino, nomeadamente a 

substituição do ensino rudimentar pelo ensino elementar e a substituição do ensino de 

adaptação pelo ensino pré-primário (DL n.º 45.908/64). No entanto, de acordo com Mazula 

(1995), mantinha-se um sistema de discriminação, dado que não se permitia ao indígena o 

ingresso direto nas escolas de Artes e Ofícios, na FP de posto escolar, na escolas 

industriais e comerciais para indígenas (dependendo a admissão do indígena da posse ou 

ausência do estatuto de assimilado e/ou de possíveis recomendações) e nos estudos gerais 

universitários, estes últimos com acesso apenas aos “colonos europeus” (p. 88). Sobre o 

ensino primário, quer ao nível rudimentar, quer elementar, refere Agibo (2017, p. 61) que 

os “conteúdos e objectivos” eram “alienadores”, dado que a proposta era “memorizar os 

conteúdos dos livros, sobre a cultura, história e geografia das conquistas portuguesas, a 

moral e religião cristãs”, sendo “os métodos de ensino” “autoritários” e “apoiados no 

recurso ao castigo físico”. Sobre os professores responsáveis pelo ensino dos indígenas, 

refere-se o seu baixo grau de escolaridade (4.º classe e dois anos de formação), realçando 

Raposo (2018), ainda, o baixo nível de instrução desses professores sobretudo nas zonas 

rurais.  
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Entre 1962 e 1966, são criadas as primeiras Escolas do Magistério Primário, que visam 

formar professores primários e cujos candidatos tinham de ter a 4.ª classe completa para 

ingressar nesta formação com a duração de três anos (cf. Agibo, 2017), dado que se 

pretendia que os professores detivessem formação para ensinar os filhos dos colonos (cf. 

Raposo, 2018). Nesse período, em 1963, através da Lei n.º 2199 do Ministério do 

Ultramar, permite-se o uso do “idioma local” “como instrumento de ensino” (cf. 

Domingos, 2014, p. 5). Refere Agibo (2017, p. 60) que, depois de 1964, se poderiam 

identificar “três tipos de professores”, i.e.: i) o “monitor, com três meses de formação 

pedagógica, após o ensino primário, para trabalhar nas escolas missionárias”; ii) o 

“professor do posto, formado na Escola de Habilitação de Professores de Posto Escolar9, 

para leccionar em escolas de ‘posto escolar’, nas zonas rurais e periferias urbanas”; e iii) o 

“professor formado pelo Magistério Primário, com o ensino secundário geral completo” 

que ensinava as “crianças europeias” e os “assimilados, nas escolas primárias oficiais, e 

particulares”.  

Verifica-se, nesse ano, a reestruturação do sistema de ensino, em ensino oficial e ensino 

oficializado, que iria vigorar até à data da independência, ao mesmo tempo que tem início 

a guerra de libertação nacional (cf. Agibo & Chicote, 2015). Nesse período, da guerra de 

libertação, são criados “centros onde a população tinha a oportunidade de aprender a ler e a 

escrever” (Quimuenhe, 2018, p. 2) e, nas “zonas libertadas”, havia “escolas primárias” que 

“funcionavam por baixo das árvores” (p. 7), sendo o ensino feito por indivíduos que 

tinham estudos, não havendo, no entanto, professores com formação, estudando os alunos 

sem cadernos e sem livros (cf. Quimuenhe, 2018). Essa criação de escolas em zonas 

libertadas foi determinada no I Congresso da FRELIMO, que decorreu em 1962, referindo-

se a importância de articular o ensino com o contexto, nomeadamente com a “vida da 

comunidade” (cf. Gujamo & Mucandze, n.d., p. 14).  

 

                                                
9 As escolas de “Habilitação dos Professores do Posto Escolar” foram criadas em 1965 e Mazula (1995) 
refere que estas escolas do Posto e as escolas do ensino primário vêm retirar “o monopólio da igreja católica” 
do sistema de ensino, verificando-se uma maior influência do Estado português “na formação e nomeação 
dos professores” (p. 84). 
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3.1.2.2. Período transitório de formação de professores 

(1975-1976) 

 
Após a independência de Moçambique, em 1975, verificou-se a nacionalização do ensino 

(cf. Gujamo & Mucandze, n.d.; MINEDH, 2017) e a reforma curricular do ensino primário 

e secundário, tomando-se como uma das prioridades a alfabetização da população, pelo 

que, segundo Agibo (2017, p. 62), “o partido FRELIMO desencadeou uma campanha de 

mobilização convidando todos os cidadãos moçambicanos que possuíam mínimas 

condições para leccionar”, tendo o “Ministério de Educação e Cultura” criado “Centros de 

Formação de Professores Primários”, requerendo-se aos candidatos ter completado a 4.ª 

classe do ensino primário10. Refere, ainda, Agibo (2017) que os “formadores possuíam o 

curso de Magistério Primário equivalente ao nível médio” e que, em 1977, a “formação de 

professores para o nível médio, passou a ser feita pela Faculdade de Educação da UEM” 

(Agibo & Chicote, 2015, p. 5). Procurava-se, nesta fase da independência, “adequar o 

ensino à realidade dos alunos moçambicanos, tendo em conta a sua história, quer ao nível 

das culturas, dos hábitos e costumes e das tradições” (Raposo, 2018, p. 7). 

Importa referir que, de acordo com Dias (2018a, p. 126), os “primeiros anos após a 

Independência” foram influenciados “pela ideologia socialista oriunda dos países como 

República Democrática Alemã, Hungria, Checoslováquia, Bulgária, Cuba, China, Coreia 

do Norte, entre outros”. Especificamente sobre a FP refere-se que, dado que “a maioria dos 

professores estrangeiros e alguns moçambicanos abandonava o país e outros tantos saíam 

do ensino”, tornou-se “necessário admitir para o ensino muitas pessoas com baixo nível de 

escolaridade”, ou seja, a “contratação de professores sem formação psicopedagógica” 

(MINEDH, 2017, p. 45). Verificou-se a “extinção das Escolas de Habilitação de 

Professores de Posto Escolar” (MINEDH, 2017, p. 45), tendo a FP passado por vários 

                                                
10 Agibo (2017, p. 63) indica que esses centros de formação de professores primários (da 1.ª à 4.ª classe) 
foram criados “um em cada província”, tendo, posteriormente, incluído as classes de ensino subsequentes até 
ao modelo 10.ª+1. A sua missão era “realizar acções de aperfeiçoamento de professores sem formação 
pedagógica inicial”, assim como procurar criar condições para a implementação dos “cursos de formação de 
6.ª classe mais 6 meses” e, ainda, apoiar “os professores na planificação e realização do processo 
pedagógico” o que implicava que os formadores “circulavam nos distritos, em escolas consideradas distantes 
dos Centros de Formação” para fazer esse apoio pedagógico-didático (cf. MINEDH, 2017, p. 58). 
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períodos11 e seguindo “vários modelos de formação de professores” (Rezende & Baptista, 

2020, p. 354), desde essa época até à atualidade. 

No que se refere à educação pós-colonial, Lemos (2018a) refere como principal marca o 

facto de se pretender que todos tivessem acesso ao sistema de ensino, o que implicou a 

introdução de programas de alfabetização de adultos. Sobre esse processo de massificação 

do ensino, Quimuenhe (2018, p. 8) afirma: 

 

Após a independência, abre-se espaço a toda comunidade moçambicana, 

onde a Educação garante o acesso dos operários, dos camponeses, dos 

seus filhos e a todos os níveis de ensino, onde se fundamentava pela 

erradicação do analfabetismo; introdução da escolaridade obrigatória e a 

formação dos quadros do desenvolvimento harmonioso do país.  

 

Esse movimento de acesso massivo ao sistema educativo exerceu uma grande sobrecarga 

sobre um sistema que estava fragilizado e sem recursos humanos. Foi, nesse sentido, 

necessário pensar em novos modelos de FP que pudessem rapidamente dar resposta às 

necessidades do momento e ao número elevado de alunos que procurava a educação.  

Neste período de pós-independência, em que se advogava um novo paradigma designado 

de “Homem Novo”, e até aos nossos dias, foram criados vários cursos de FP, que refletem 

a atenção constante dada ao SNE no sentido de procurar dar resposta às exigências da 

massificação do sistema de ensino. Todos os cursos que iremos referir tiveram um 

importante contributo na história da FP em Moçambique, mas “a substituição de um 

modelo pelo outro nem sempre foi precedida de um estudo técnico que comprovasse a sua 

obsolência em relação ao momento da sua vigência, daí que não é possível destacar as 

fraquezas de nenhum deles” (MINEDH, 2017, p. 51). Os modelos de FP que se seguem 

resultam, a partir do pós-independência, da falta de professores (cf. Donaciano, 2006) e da 

necessidade de “educar para a cidadania, para a formação de um homem novo, capaz de 

tomar as rédeas de uma nação recém-criada”, procurando quer “construir uma nação livre, 

inclusiva”, quer lutar contra “o analfabetismo e o regionalismo” (Lemos, 2018a, p. 24). 

                                                
11 São referidos pelo MINEDH (2017, p. 45) três períodos ao nível da formação de professores, o “período 
transitório de formação de professores”, o “período de consolidação de formação de professores para o SNE” 
e o período “de reforma do SNE e da reconstrução da rede escolar”.  
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Na recolha que fizemos nas fontes teóricas apontadas, identificamos vários modelos de FP, 

que passamos a elencar12: 

- Curso de Formação de Professores 6.ª classe + 1 a 3 meses (de 1975 a 1977); 

- Curso de Formação de Professores de 6.ª + 6 meses (de 1977 a 1982); 

- Curso de Formação de Professores de 6.ª + 1 ano (em 1982-1983);  

- Curso de Formação de Professores de 6.ª + 2 anos (EFEP13); 

- Curso de formação de Professores 6.ª classe + 3 anos (de 1983 a 1991); 

- Curso de Formação de Professores de 8.ª + 2 anos (EFEP); 

- Curso de Formação de Professores de 9.ª + 1 ano (Faculdade de Educação - FE. 

UEM14);  

- Curso de Formação de Professores de 9.ª + 2 anos (EFEP); 

- Curso de Formação de Professores de 9.ª/10.ª + 3 anos (IMP15);  

- Curso de Formação de Professores de 6.ª/7.ª + 3 anos (CFPP16) (de 1991 à 

atualidade);  

- Curso de Formação de Professores de 10.ª + 2 anos (IMAP 17 ) (de 1997 à 

atualidade);  

- Curso de Formação de Professores de 7.ª classe + 2 anos + 1 ano, em regime 

experimental (de 1999 a 2003); 

- Curso de Formação de Professores de 10.ª + 1 + 1 (IMAP) (de 1999 a 2004);  

- Curso de Formação de Professores de 10.ª + 2,5 anos (ADPP18);  

- Curso de Formação de Professores 10.ª classe + 3 anos; 

- Curso de Formação de Professores de 10.ª + 1 ano (IFP19);  

- Curso de Formação de Professores de 12.ª + 1 ano (IFP);  

                                                
12 Importa esclarecer que se refere primeiro o perfil de entrada na formação, i.e. o ano de escolaridade 
mínimo de acesso à formação (a denominação “classe” corresponde em Portugal à terminologia “ano”), 
seguida do tempo de formação, numa escola de formação, instituto de formação ou, em alguns casos, numa 
universidade. Realça-se, ainda, o facto de algumas formações integrarem um período de estágio que pode ou 
não vir explícito no nome. Como exemplo, apresentamos do caso do modelo “Curso de Formação de 
Professores de 10.ª + 1 + 1”, que corresponde a uma formação de professores à qual os candidatos só podem 
aceder após a conclusão da 10.ª classe/10.º ano, correspondendo, depois, a formação a um ano (neste caso no 
Instituto de Magistério Primário) e a um ano de estágio. 
13 EFEP - Escola de Formação e Educação de Professores. 
14 FE UEM - Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane. 
15 IMP - Instituto Médio Pedagógico. 
16 CFPP - Centro de Formação de Professores Primários. 
17 IMAP - Instituto de Magistério Primário. 
18 ADPP - Ajuda para Desenvolvimento do Povo para Povo. 
19 IFP - Instituto de Formação de Professores. 
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- Curso de Formação de Professores de 12.ª ou Equivalente + 4 anos - Bacharelato 

(UP20); 

- Curso de Formação de Professores de 12.ª ou Equivalente + 5 anos - Licenciatura 

(UP); 

- Cursos de Reciclagem de Professores de curta duração.  

Fontes: MINEDH (2017, pp. 50–51); Agibo e Chicote (2015); Agibo (2017); 

Donaciano (2006); Niquice (2006). 

 

A criação e introdução desses modelos, desde o pós-independência até à atualidade, com 

interferências durante o período de guerra civil — consideram Agibo e Chicote  (2015, p. 

2) que a FP foi “muito afetada pela guerra civil cujos efeitos ainda hoje se refletem no 

atual sistema de ensino” —, tinham como um dos principais objetivos “assegurar uma 

oferta mais rápida de professores com formação sem descurar a dimensão da qualidade de 

formação”, com uma forte aposta na “formação em exercício e contínua”. Na fase inicial 

de reforma educativa no pós-independência, há duas opções educativas que devem ser 

frisadas, segundo Lemos (2018a), que foram i) a suspensão, temporária, dos “ensino pré-

universitário e superior” com vista a “garantir uma educação de base para todas as 

crianças” e ii) a adoção da língua portuguesa como “língua de escolaridade e a língua por 

meio da qual todos os moçambicanos deviam se comunicar, para salvaguardar a questão do 

regionalismo e tribalismo”21 (2018a, p. 24). Nesse sentido, a autora refere que “a língua de 

comunicação através da qual as diferentes regiões do país iriam se comunicar constituiu 

uma das prioridades do governo na altura”, sendo que a “multiplicidade de línguas de 

origem bantu que eram para a maioria dos moçambicanos fator de identidade linguística e 

cultural não pesou muito na hora de escolher a língua ou as línguas de comunicação ao 

nível nacional”, tendo em conta que a “política de Unidade Nacional, que tinha como 

objetivo acabar com o regionalismo e o tribalismo ditou, deste modo, a escolha de uma 

língua nacional obrigatória, o português” (Lemos, no prelo, p. 71). No entanto, é 

importante frisar, conforme refere Lemos (no prelo), que “as línguas e culturas bantu” 

                                                
20 UP - Universidade Pedagógica. 
21 O tribalismo pode ter várias definições, sendo a mais comum, em termos empíricos, a preferência, por 
parte de determinados indivíduos, pelos seus usos, costumes, hábitos, defendendo aqueles que pertencem à 
sua etnia, à sua comunidade. Pode, também, referir-se à defesa da sua tribo, rejeitando que os seus hábitos e 
as características culturais de grupo possam ser influenciados ou modificados pelo Outro. Pode, ainda, aludir 
ao facto de não permitir que a sua cultura possa influir sobre a cultura do Outro. 
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continuaram “presentes na vida das pessoas, na escola (de maneira informal), no seu modo 

de ser-estar e de se relacionar uns com os outros, por meio de atividades de canto e dança 

tradicionais, de hábitos e costumes” (p. 71). 

 

3.1.2.3. Período de consolidação da formação de professores 

para o SNE (1977-1991) 

 
A segunda fase do pós-independência, designada como o “Período de consolidação da 

formação de professores”, que decorreu entre 1977 e 1991, é marcada por várias mudanças 

significativas, desde um aumento de período de FP primários (6.ª + 2) e do ensino 

secundário (9.ª + 2), até à criação de vários institutos e instituições de FP:  

i) a Faculdade de Educação na Universidade Eduardo Mondlane, em 1977;  

ii) o Centro de Formação de Quadros de Educação (Maputo), “para preparar 

instrutores para os CFPP e técnicos da Educação”;  

iii) as Escolas de Formação e Educação de Professores (EFEP em Maputo e na 

Beira) “para formarem professores do Ciclo Preparatório”;  

iv) os Institutos Médios Pedagógicos (IMP), visando formar professores primários;  

v) o Instituto Superior Pedagógico (ISP), com vista à formação de professores do 

ensino secundário, que, a partir de 1995, com a nova designação de 

Universidade Pedagógica, passou a ser responsável pela “formação de 

professores para todos os níveis do Sistema Nacional de Educação (SNE) e de 

quadros da educação” (Rezende & Baptista, 2020, p. 356); 

vi) o Instituto de Aperfeiçoamento de Professores (IAP), para a formação em 

exercício de professores do ensino primário (cf. MINEDH, 2017, p. 46), 

integrou, primeiro, um modelo 7.ª classe + 3, que integrava “aspectos da teoria 

psicopedagógica, metodologias de ensino da Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências Naturais, Ciências Sociais, Educação Moral e Cívica, entre outras 

matérias do currículo do EP”. Posteriormente, em 2004, instituiu o modelo 10.ª 

classe + 2, também à distância, no sentido de requalificar docentes com a 10.ª 

classe, sob tutela do IAP mas “paulatinamente encarregue aos IFP de cada 

província” (p. 58);  
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vii) o Instituto de Formação de Professores de Educação Física de Maputo, para 

“leccionar o ensino Primário e Secundário” (Raposo, 2018, p. 7); 

viii) o Instituto Superior de Relações Internacionais (ISRI), criado em 1986 com a 

missão de formar técnicos nas áreas das relações internacionais, administração 

pública, ciências políticas e diplomacia. 

 

Entre as principais reformas e avanços no SNE moçambicano, destaca-se a Lei 4/83 de 23 

de Março, criada sob o lema “Educação para todos”, que pretendia que “todas as crianças 

tivessem acesso à escolaridade e a professores (treinados durante um ou dois anos) que 

pudessem assegurar o processo de ensino/aprendizagem” (Lemos, n.d.-a, pp. 70–71), no 

sentido de formar “cidadãos com uma sólida preparação política, ideológica, científica, 

técnica, cultural e física e uma elevada educação patriótica e cívica” (Art. 4.o, República de 

Moçambique, 1983, p. 14). Considera-se que esta lei cria o SNE, em 1983, concebendo 

“Planos Curriculares para a sustentabilidade do sistema” e proporcionando a criação de 

“Instituições de Formação de Professores, para garantir a formação de qualidade para todos 

os níveis e subsistemas de ensino” (MINEDH, 2017, p. 45). Consideram ainda alguns 

autores que esta lei —, que implementou um sistema “laico e público” com a “escolaridade 

primária gratuita” (sete primeiras classes) e integrando vários níveis, como “Ensino 

Secundário Geral, Ensino Técnico e Formação de Professores de três níveis” —, contribuiu 

para “adequar a educação à realidade do país”, reforçar a identidade nacional e integrar 

“todos alunos sem separação de raça, religião ou outro critério” (Domingos, 2014, p. 8).  

Mazula (1995, p. 182) destaca, nesta lei “o Sistema de Educação de Adultos (SEA)” —, 

que tinha em vista “Erradicar o analfabetismo de modo a proporcionar a todo o povo o 

acesso ao conhecimento científico e o desenvolvimento pleno das suas capacidades” (Art. 

4.o República de Moçambique, 1983, p. 15), — e “a introdução do Sistema de Formação de 

Professores (SFP)”, estruturando-se este último num “nível médio” —, com uma duração 

variável de 3 a 4 anos, relativo à “formação inicial dos professores do ensino primário, dos 

professores do 1.° nível da Educação de Adultos e dos Professores de práticas de 

especialidade da Educação Técnico Profissional”, — e num “nível superior”, com uma 

duração de 4 a 5 anos, relativo à “formação inicial dos professores para os níveis 

secundário e médio do subsistema Nacional de Educação” (cf. Art. 32.o, República de 

Moçambique, 1983). Esta preocupação com a FP vem expressa diretamente no Art. 4.º da 
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Lei 4/83, ao referir como um dos objetivos gerais a formação do “professor como educador 

e profissional consciente com profunda preparação política e ideológica, científica e 

pedagógica, capaz de educar os jovens e adultos nos valores da sociedade socialista” (p. 

15).  

Especificamente sobre os objetivos da FP, indica-se a necessidade de “Assegurar a 

formação integral dos docentes, munindo-os da ideologia do proletariado, capacitando-os 

para assumirem a responsabilidade de educar e formar os jovens e adultos”, “Forjar no 

professor uma profunda consciência patriótica e revolucionária, baseada nos princípios do 

Partido Frelimo”, “Consolidar no professor a visão científica e materialista do 

desenvolvimento da natureza, da sociedade e do pensamento [...]”, “Conferir ao professor 

uma formação psicopedagógica e metodológica assente nos princípios da pedagogia 

socialista e ajustada às exigências do processo revolucionário moçambicano” e, ainda, 

“Permitir ao professor a elevação constante do seu nível de formação político e ideológica, 

científico-técnica e psico-pedagógica” (Art. 33.o, República de Moçambique, 1983, p. 19).  

Todos esses objetivos denotam uma preocupação com a formação integral do professor, 

incorporando também uma componente política, de influência socialista, marcada pelas 

condicionantes histórico-políticas e sociais que caraterizam o processo de construção 

nacional no pós-independência de Moçambique. Agibo (2017, p. 43) faz menção a essa 

influência, afirmando que a “Lei 4/83 tinha uma visão nitidamente socialista, impregnada 

de princípios marxistas-leninistas”. Importa, ainda, indicar o facto de esta lei prever vários 

tipos de FP ao referir-se a três domínios diferentes, i.e. i) a “formação inicial”, ii) a 

“formação em exercício”, abrangendo “acções de actualização, reciclagem e 

aperfeiçoamento dos professores em serviço” e iii) a “formação permanente”, que “tem 

como objectivo a actualização permanente dos professores bem como a preparação para o 

desempenho de determinados cargos ou funções” (Art. 34.o, República de Moçambique, 

1983, pp. 19–20). 

Centrando-se no ideal já referido do “Homem Novo”, i.e. “um homem livre do 

obscurantismo, da superstição e da mentalidade burguesa e colonial”, “Um homem que 

assume valores da sociedade socialista” (cf. Art. 4.o, República de Moçambique, 1983) e 

na assunção e divulgações de valores como o patriotismo, a iniciativa, o empenho, a 

responsabilização, a cidadania ativa e a unidade nacional, a nova política de FP procura 

recrutar “todo aquele que possuísse uma formação” ou que tivesse o ensino primário 
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completo concluído, procurando, ainda, contribuir para a formação didática de professores 

sem preparação psicopedagógica (cf. Domingos, 2014, p. 12).  

Para a assunção e garantia da unidade nacional contribuía a opção pela língua portuguesa 

como língua de ensino, aspeto referido diretamente na Lei 4/83 —  “Difundir, através do 

ensino, a utilização da língua portuguesa contribuindo para a consolidação da unidade 

nacional” —, que procura, também, valorizar o papel das línguas de origem bantu, 

referindo que o SNE deve “contribuir para o estudo e a valorização das línguas, cultura e 

história moçambicana, com o objectivo de preservar e desenvolver o património cultural da 

Nação” (cf. Art. 5.o, República de Moçambique, 1983, p. 15). A oficialização da LP como 

oficial está consagrada na Constituição de 1990, e esse estatuto, juntamente com o de 

símbolo “da unidade nacional”, advém, segundo Firmino (2015, pp. 127–128), do facto de 

“poder ser um instrumento simbólico valioso na promoção da unidade nacional, tendo em 

conta a diversidade linguística do país”, de “ter já uma história de uso em contextos 

institucionais”, de “ser uma língua conhecida pelos que iriam operar nas instituições 

estatais e afins”, assim como de “ser uma língua de prestígio, associada às elites” e de 

“facilitar o contacto com o exterior e o acesso à ciência e tecnologia”. Para além da atenção 

dada ao aspeto linguístico, também as artes são integradas na Lei 4/83, ao referir-se como 

objetivo do SNE o desenvolvimento da “sensibilidade estética e capacidade artística das 

crianças, jovens e adultos educando-os no amor pelas artes e no gosto pelo belo” (cf. Art. 

4.o, República de Moçambique, 1983, p. 15). 

No ano seguinte, através do Decreto Ministerial n.º 39/86 procurava articular-se a 

habilitação dos professores com o nível onde exerciam as suas funções, assim como 

determinar as instituições especializadas na FP onde as formações reconhecidas se 

deveriam realizar, com destaque para a FP na UEM22 (cf. Domingos, 2014). 

Importa, ainda, referir a revisão da Constituição da República, em 1991, que implicou o 

reajustamento do SNE e dos currículos à situação sociopolítica do país (e.g., eliminando as 

disciplinas de “Marxismo-Leninismo” e de “Ligação Escola-Comunidade” ou retirando do 

                                                
22 O Art. 1.º refere que os “cursos de formação de professores realizados pela UEM com a duração de dois 
anos e cujo ingresso se realize com a 9.ª classe ou equivalente habilitam os seus titulares ao exercício da 
função docente em estabelecimentos escolares do nível de 7.ª à 9.ª classes, nas respectivas disciplinas de 
especialidade”. O Art. 3.º indica que os “cursos de formação de professores realizados pela UEM com a 
duração de dois anos e cujo ingresso se realize com a 11.ª classe ou equivalente habilitam os seus titulares a 
lecionar as disciplinas de especialidade em estabelecimentos escolares de 10.ª e 11.ª classes”. 
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currículo de formação, ao nível dos professores do ensino primário, as disciplinas de Física 

e de Química) e que também terá contribuído para a revogação, em 1992, da Lei n.º 4/83. 

 

3.1.2.4. Período de reforma do SNE e de reconstrução da 

rede escolar (1992-2003) 

 
Com base nas várias adaptações e revisões que foram feitas à Lei n.º 4/83 e no sentido de 

articular as políticas educativas com o que estava preconizado na Constituição da 

República de Moçambique, em 1990, foi criada e aprovada uma nova lei do SNE, a Lei n.º 

6/92 de 6 de Maio (que revogou e substituiu a Lei n.º 4/83). Esta lei é marcada pela 

promoção da equidade social e da diversidade cultural moçambicana, aspetos que se 

pretende que sejam integrados na FP. A esse nível foram inúmeras as mudanças, dado que 

“foram extintos os Institutos Médios Pedagógicos e criados os Institutos do Magistério 

Primário” (IMAP) (Raposo, 2018, p. 9) e, posteriormente, foram convertidos esses 

“Institutos do Magistério Primário (IMAP) em Institutos de Formação de Professores 

(IFP)” para a formação de professores que lecionassem no ensino primário completo (cf. 

MINEDH, 2017, p. 47).  

Esta Lei n.º 6/92 estrutura o SNE em i) ensino pré-escolar, relativo às atividades das 

creches e dos jardins de infância com crianças menores de 6 anos, e que pode também ser 

“materializado pelas famílias”, ii) ensino primário, no qual as crianças ingressam “quando 

completam 6 anos de idade”, dividido no primeiro grau, da 1.ª à 5.ª classe, e no segundo 

grau, abarcando a 6.ª e 7.ª classes, iii) ensino secundário geral, dividido, igualmente, em 

dois ciclos, o primeiro relativos às 8.ª, 9.ª e 10.ª classes, e o segundo ciclo integrando as 

11.ª e 12.ª classes (cf. Agibo, 2017, p. 41).   

Destaca-se, nesta lei, sobretudo a redução da idade de ingresso na escola (que passou de 

sete para seis anos de idade), a definição da 7.ª classe como a formação necessária para 

ingressar no Instituto de Formação de Professores do ensino primário e a “abertura da 

participação de outras entidades, comunitárias, cooperativas, empresariais e privadas no 

processo educativo” (Quimuenhe, 2018, p. 3). O período de 1992 à atualidade é 

considerado um “período de estabilidade social e de crescimento económico, caraterizado 

pela retomada do investimento na educação em todos os subsistemas, em que se registou 

um maior crescimento da rede escolar” (MINEDH, 2017, p. 47). 
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Em termos de acontecimentos marcantes e influentes sobre o SNE, importa referir a 

realização, em 1994, das primeiras eleições democráticas em Moçambique (cf. Agibo, 

2017).  

O próprio conceito de educação é marcado e influenciado pelas mudanças políticas, sociais 

e educativas em Moçambique, nomeadamente o final da guerra civil (em 1992) e o início 

de uma época de paz, pelo que realçamos o facto de, no Programa do Governo para 

1995/1999, ao nível da Política Nacional de Educação e Estratégias de Implementação, a 

educação ser apresentada como uma ferramenta de ação e intervenção social, que contribui 

para a “reconstrução” do país e através da qual as populações podem viver em paz e 

melhorar a sua condição socioeconómica: 

 

[…] (é) o instrumento central para a melhoria das condições de vida e a 

elevação do nível técnico e científico dos trabalhadores. Ela é o meio 

básico para a compreensão e intervenção nas tarefas do desenvolvimento 

social, na luta pela paz e reconciliação nacional. (Ministério da Educação 

da República de Moçambique, 1995, p. 7) 

 

Este programa aponta para um ensino que se quer equitativo, integrativo, dando uma 

especial atenção às minorias e grupos mais fragilizados em termos sociais, apostando, 

também, no ensino à distância, de modo a chegar às zonas rurais, de difícil acesso e/ou 

com menos recursos, conforme é estabelecido nos seus objetivos fundamentais, a saber: a 

promoção  

i) da “igualdade de oportunidades de acesso a todos níveis de ensino, expandindo 

a rede das respectivas instituições e proporcionando meios financeiros e 

materiais”;  

ii)  “de maior participação feminina nos vários tipos e níveis de ensino por meio 

de mecanismos de incentivo curricular e material”;  

iii) da “integração no sistema de ensino de crianças em idade escolar e em 

situação difícil, designadamente os órfãos e abandonados de guerra, crianças 

traumatizadas pela guerra e crianças de desenvolvimento anormal”;  

iv) “da expansão da rede escolar através do ensino à distância, orientado numa 

primeira fase para a formação de professores, e posteriormente para o ensino”;  
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v) “de esquemas relevantes e exequíveis de formação inicial e em exercício dos 

professores, com adopção de um modelo que assegure um bom nível de 

formação geral e técnico-profissional com forte inserção na escola e na 

comunidade”;  

vi) “de outras formas de incentivo para a profissão docente, visando a elevação da 

motivação e moral dos professores, particularmente a melhoria das condições 

de trabalho, de salários e construção de habitação nas zonas rurais”;  

vii) do “combate ao insucesso escolar através da reforma curricular de modo a 

tornar o currículo mais relevante e flexível”;  

viii) “de esforços para assegurar o aprovisionamento do livro escolar para todos os 

alunos, através de medidas efectivas visando o melhoramento da sua edição, 

produção e distribuição”;  

ix) da “introdução de línguas moçambicanas no ensino bem como de projectos de 

alfabetização nessas línguas” (Ministério da Educação da República de 

Moçambique, 1995, pp. 7–8, nosso destaque).  

 

Destacamos, ainda, a valoração dada ao subsistema de FP, através das propostas de 

formação inicial e em exercício que garantam uma formação contextualizada e adequada 

em termos científicos e pedagógicos. No geral, considera-se que o programa é ambicioso, 

quer face ao SNE, quer face à FP a ele inerente, realçando, dessa forma, a importância de a 

política educativa dever ser inovadora e ousada para procurar melhorar o SNE. No entanto, 

é importante, também, atestar a compreensível disparidade entre as medidas anunciadas e a 

situação real no terreno.  Esta “articulação débil entre os «discursos» e as «práticas», entre 

o «instituído» e o «instituinte», entre o «decretado» e o «construído»” (Costa, 2004, p. 86), 

isto é, a inconsistência entre as informações patentes nos documentos políticos e as práticas 

observadas nas escolas, remete-nos para a teoria da hipocrisia, tomando-se esta noção, não 

no sentido negativo, ou seja, conotado com “interpretações […] merecedoras de 

reprovação moral”, mas como uma problematização da realidade e das várias forças que 

nela se articulam e opõem, no sentido de se refletir sobre a mesma, visando atingir uma 

“solução”, “legítima e benéfica na perspectiva do desenvolvimento das organizações” 

(Costa, 2009, p. 2), que se poderá refletir no facto de muitas indicações normativas oficiais 
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se constituírem como “meros artefactos no interior das organizações escolares” (Costa, 

2004, p. 86). 

 

3.1.2.5. Período atual (2004-atualidade) 

 
Na realidade, em Moçambique, Dias (2018a, p. 126) refere o facto de o SNE ter passado, 

desde a criação da Lei n.º 6/92 até 2003, “por um período de transição entre o Sistema 

Socialista e o Neo-Liberal”, sendo que, em 2003, foi criado o SNE “adotando princípios, 

abordagens e modelos influenciados por políticas educativas internacionais”. 

Especificamente sobre a FP de ensino secundário, esta começou a ser realizada nas 

instituições de ensino superior. Desde esse ano de 2003, as “universidades criaram 

programas específicos de formação de professores” (Agibo, 2017, p. 42), destacando-se o 

papel da UP, cuja missão era especificamente formar quadros da educação e professores 

para todos os níveis do SNE. Em 2004, entrou em vigor o Plano Curricular do Ensino 

Básico (INDE/MINED, 2003), uma “transformação curricular” que visava “dar vazão à 

crescente demanda pela educação primária em Moçambique” (Agibo & Chicote, 2015, p. 

5). Simultaneamente, verifica-se um grande crescimento das instituições de ensino superior 

no país, podendo referir-se, entre elas, a criação da Universidade Zambeze e da 

Universidade Lúrio, em 2006. No ano seguinte, as principais alterações ao SNE prendem-

se com a responsabilização dos Institutos de Formação de Professores pelo funcionamento 

e suporte aos Núcleos de Formação de Professores (NUFORP) e com a aprovação de 

novos modelos ao nível da FP.  

No que se refere ao ensino primário, institui-se uma formação anual, com ingresso com a 

10.ª classe, abarcando várias áreas de estudo — i.e. “Ciências da Educação”, 

“Comunicação e Ciências Sociais”, “Matemática e Ciências Naturais” e “Atividades 

Práticas e Tecnológicas” (MINEDH, 2017, p. 47) —, sendo essa formação de teor mais 

teórico complementada por formação em exercício. Essa formação habilita os professores 

para a lecionação da 1.ª à 7.ª classe. Ao nível do ensino secundário geral, concretamente do 

1.º ciclo, foi instituído o modelo de formação 12.ª + 1. Este é um modelo de formação 

inicial, que forma professores para a lecionação da 8.ª à 10.ª classe. No que se refere ao 

ensino superior, foi, em 2009, aprovada a Lei n.º 27/2009, de 29 de Setembro, relativa à 
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definição e classificação de instituições de ensino superior, à estruturação deste ensino e ao 

seu estatuto. 

Todas essas mudanças e conquistas educativas surgem plasmadas no Programa Quinquenal 

do Governo para 2010-2014, no qual a educação é apresentada como um instrumento 

social, ao serviço do país, mas integrando o direito do ser humano à educação e o papel 

deste na formação da cidadania: 

 

[…] um direito fundamental de cada cidadão, um instrumento para a 

afirmação e integração do indivíduo na vida social, económica e política, 

um factor indispensável para a continuação da construção de uma 

sociedade moçambicana, baseada nos ideais da liberdade, da democracia 

e da justiça social, e também como instrumento principal da formação e 

preparação da juventude para a sua participação efectiva na edificação do 

País. (Assembleia da República de Moçambique, 2010, p. 12) 

 

Neste programa destacam-se os pontos positivos do programa precedente, como o facto de 

se pretender que a educação seja um direito de todos, no sentido de se instituir um ensino 

equitativo e inclusivo, mas há a vontade de ir mais além, quer com o desejo de que todas as 

crianças frequentem, pelo menos, o ensino primário completo, quer na atenção dada às 

pessoas portadoras de deficiências e às minorias, quer, ainda, na integração no sistema 

educativo de valores de justiça social e de cidadania. Nesse sentido, colocam-se, nesse 

programa, como objetivos fundamentais assegurar que, em 2015, “todas as crianças 

tenham acesso e completem o Ensino Básico de sete classes23” e consolidar, no ensino 

secundário, “o Curriculum profissionalizante incluindo habilidades para a vida, virado para 

o emprego e auto-emprego e, no geral, para o aumento do bem-estar”, apontando-se, como 

ações prioritárias, entre outras:  

i) “Construir, reabilitar, equipar e manter infra-estruturas educacionais, 

desportivas e de produção escolar”;  

                                                
23 Correspondente ao ensino primário, que é composto, em Moçambique, por dois ciclos e sete anos de 
escolaridade.  
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ii) “Desenvolver e implementar o sistema de supervisão, monitoria e avaliação 

descentralizada e cada vez mais integrado, olhando para o sistema de forma 

holística e mais próximo das comunidades”;  

iii) “Integrar os assuntos transversais nos diferentes programas chave da 

Educação”;  

iv)  “Assegurar a alocação adequada e equitativa de recursos a todas as escolas 

públicas”;  

v) “Recrutar anualmente entre 12 a 15 mil novos docentes e outros funcionários 

para todos os níveis do sistema”;  

vi)  “Continuar a promover o acesso a bolsas de estudo para formação dentro e fora 

do País com base na necessidade e mérito”;  

vii) “Melhorar o enquadramento das pessoas portadoras de deficiência em todos os 

subsistemas de ensino” (Assembleia da República de Moçambique, 2010, pp. 

12–13). 

 

Todas estas reformas educativas, a procura de melhoria, a promoção da formação têm 

consequências positivas sobre o SNE e todos os seus subsistemas. No entanto, há, ainda, 

constrangimentos a superar, nomeadamente ao nível do subsistema de FP. Assim, importa 

fazer uma pausa nesta síntese que se pretende diacrónica das principais influências sobre o 

SNE, para referir alguns estudos relativos a uma análise crítica do subsistema de FP, 

nomeadamente um estudo feito pelo INDE, em 2010 (cf. Raposo, 2018), no qual é avaliado 

criticamente esse subsistema de FP, com enfoque nas políticas e no currículo.  

Ao nível das políticas educativas, refere-se a ausência de “um modelo estável” e a 

“inexistência de um quadro institucional que torne a FP uma especialidade profissional por 

níveis, classes e especialidades”, denotando-se, igualmente, “um desfasamento entre o 

currículo e a realidade cultural da maioria dos cidadãos”. Especificamente sobre o 

currículo de FP, esse estudo refere-se, entre outros fatores, a “uma formação heterogénea 

do corpo docente”, à “ausência do aprofundamento dos conteúdos inerentes a didáctica e a 

psicopedagogia”, assim como a um “fraco domínio de metodologias de ensino das 

disciplinas práticas” (Raposo, 2018, p. 9).  

Para além da desarticulação entre a escola e o meio circundante, importa fazer referência 

ao facto de o estudo, sobre o desempenho dos professores, indicar: i) dificuldades “na 
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condução de aulas interactivas”; ii) “insegurança na abordagem do funcionamento da 

língua”; iii) “falta de material didáctico”; iv) dificuldades ao nível da “selecção e uso de 

estratégias didácticas para minimizar as dificuldades dos alunos na leitura e escrita”; v) 

“preocupação em cumprir com o programa de forma mecânica, sem acompanhar o ritmo 

de aprendizagem dos alunos” (Raposo, 2018, p. 10). Podemos associar a essas dificuldades 

aquelas que encontrámos, de forma empírica, em Nampula, nas nossas tarefas de 

orientação de estágios nos últimos dez anos, que se prendem, centrando-nos nas mais 

recorrentes, com falta de preparação para as aulas, nomeadamente na seleção e/ou 

preparação de materiais didáticos e estratégias, com dificuldades de análise e interpretação, 

com o uso quase exclusivo do método expositivo e com a ausência de exercícios que 

permitam o estudo, aplicação e prática das novas competências adquiridas ou a adquirir. 

Agibo (2017) refere algumas dificuldades encontradas no seu trabalho de campo, também 

em Nampula, relativas à transmissão de conhecimentos em contexto de sala de aula, à 

insegurança dos professores e às dificuldades na planificação de aulas.  

No que se refere especificamente ao ensino primário, Lemos (2018a, p. 19) refere-se, 

também, a vários constrangimentos, nomeadamente ao facto de as crianças das 3.ª e 4.ª 

classes não saberem ler nem escrever, de muitas salas de aula não terem “mobiliário” nem 

“material didático”, de muitas crianças terem aulas “por baixo das árvores, principalmente 

nas zonas rurais e periurbanas”, de muitas dessas crianças abandonarem “a escola nos 

primeiros anos de escolaridade”, devido a “casamentos prematuros”, “dificuldades 

financeiras”, “distâncias longas entre o local de residência e a escola”.  

Marra e Vieira (2011) referem-se de forma geral aos subsistema de FP identificando alguns 

aspetos a melhorar como: i) as formações de curta duração com programas extensos; ii) o 

baixo salário dos professores, muitas vezes pago em atraso, e os constrangimentos 

enfrentados na progressão da carreira, o que se traduz na “desmoralização dos 

professores”; iii) a desarticulação entre “as instituições de ensino superior ligadas à 

educação” e a “resolução dos problemas da qualidade do ensino geral”; iv) o desajuste 

entre as “componentes teórica e prática”; e v) a existência de “políticas pouco sustentáveis 

de formação de professores” (p. 2).  

Em termos de propostas de superação desses constrangimentos, estes autores apontam a 

necessidade de uma “reestruturação profunda da educação escolar moçambicana”, numa 
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abordagem em que o ensino estaria efetivamente “centrado no aluno” (Marra & Vieira, 

2011, p. 8). 

No estudo referido acima, apresentado pelo INDE em 2010, são apresentadas algumas 

propostas no sentido de colmatar os constrangimentos referidos, entre elas destacamos as 

seguintes: i) a admissão na FP de candidatos com um nível mais elevado de escolaridade; 

ii) valorizar a admissão de candidatos não apenas com formação, mas, também, com 

experiência letiva; iii) “o apetrechamento dos institutos com material didáctico”; iv) 

“seleccionar os melhores professores primários para o acompanhamento do estágio” 

(Raposo, 2018, p. 10).  

No sentido de contribuir para uma formação mais consistente e estruturada dos 

professores, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) introduziu, 

em 2012, um novo modelo de FP primários (para o ensino primário completo, i.e. até à 7.ª 

classe), aquele que está atualmente em vigor, designado 10.ª + 3 e integrando uma 

formação aos níveis pessoal, social, científico e profissional. O perfil de saída dessa 

formação visa que o professor:  

i) seja patriótico, respeite os símbolos moçambicanos e “promova uma cultura de 

paz, democracia e justiça”;  

ii) respeite os direitos humanos e os direitos da criança;  

iii) respeite e aplique as leis, regras e normas, quer educativas no geral, quer 

relativas “aos procedimentos administrativos e organizativos” da escola;  

iv) cumpra as regras de ética e deontologia inerentes à sua profissão;  

v) tenha consciência ecológica ao contribuir para “a protecção e o uso racional de 

recursos naturais”;  

vi)  “participe proactivamente nas actividades sociais e práticas na comunidade, 

contribuindo para o seu bem-estar e da sociedade”;  

vii) procure atualizar-se permanentemente, seja “autodidacta, dinâmico, criativo”;  

viii)  “[t]enha auto-estima e afectividade equilibradas”, estabelecendo relações 

interpessoais saudáveis e equilibradas;  

ix) “[p]articipe em acções de prevenção e combate ao consumo de drogas, 

HIV/SIDA, malária e outras doenças endémicas”;  

x) denote “domínio dos conteúdos e metodologias das disciplinas do Ensino 

Básico”;  
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xi)  “domine a estrutura das Línguas Bantu de Moçambique e metodologias de 

ensino bilingue”;  

xii) “[c]onceba planos de aula, conjugando orientações do currículo do Ensino 

Básico centralmente definido, integrando o currículo local”;  

xiii) “identifique as necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos seus 

alunos”;  

xiv) “[v]alorize as experiências dos alunos na organização do processo educativo”;  

xv) “promova oportunidades iguais para todos, em particular para a rapariga, 

crianças órfãs e vulneráveis e com necessidades educativas especiais”;  

xvi) “[d]emonstre capacidade de reflexão sobre a sua prática, modificando os 

métodos de trabalho para melhor responder às necessidades de aprendizagem 

dos alunos”;  

xvii) seja capaz de trabalhar em equipa e participe nas atividades da instituição de 

ensino, também “propondo e desenvolvendo iniciativas individuais e 

colectivas”;  

xviii) “[d]omine métodos, técnicas e estratégias de ensino que facilitem a 

aprendizagem” e “use estratégias e técnicas de ensino que contribuam para o 

desenvolvimento de valores e atitudes de participação, responsabilização e 

cooperação entre os alunos”;  

xix) “[a]plique formas de avaliação de acordo com os objectivos definidos para o 

Ensino Básico”; e  

xx) “utilize os resultados da avaliação para melhorar o seu desempenho e o dos seus 

alunos” (MINEDH, 2017, pp. 47–49).  

 

Verificamos, até ao momento, que, no que se refere aos modelos de FP, essa formação é 

marcada por inúmeros modelos, que visam formar profissionais com perfis distintos que 

trabalham, também, com professores sem formação psicopedagógica. O MINEDH referia, 

em 2017, a existência de dois modelos em vigor ao nível da formação dos professores 

primários, o de 10.ª + 1 e o de 10.ª + 3, considerando necessárias algumas medidas, como 

i) a conceção e melhoria do material didático, quer para o ensino na modalidade presencial 

quer na modalidade à distância, ii) estruturação e organização dos estágios pedagógicos, 

iii) a criação de instituições de “certificação e acreditação dos cursos realizados pelas 
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instituições de formação de professores”, iv) a uniformização de padrões face aos modelos 

de FP (cf. MINEDH, 2017, p. 64). Também sobre os modelos de FP, Agibo e Chicote 

(2015, p. 8) fazem referência a “condicionamentos sócio-econômicos” no que diz respeito 

às necessidades de formação e alertam para a importância de se apostar na qualidade (por 

oposição à quantidade), no sentido de “promover a identidade dos sujeitos, sem no entanto  

descuidar-se dos desafios resultantes da tensão cultural entre o particular e o global”. 

Especificamente sobre a FP, a Lei n.º 18/2018, de 28 de Dezembro refere a importância de 

uma “sólida formação geral científica, psicopedagógica, didáctica, ética e deontológica”, 

em articulação com o contexto nacional, regional, local e, desse modo, “assegurar a 

formação integral do professor”, de modo a que ele possa “ assumir a responsabilidade de 

educar e formar a criança, o jovem e o adulto” (cf. Art. 16.o, República de Moçambique, 

2018). Dias (2018a) refere-se às várias reformas educativas dos últimos anos, incluindo a 

integrada por essa lei, abrangendo desde o nível primário ao superior, afirmando que as 

mesmas são motivadas por vários fatores, internos e externos, entre os quais podemos 

destacar a “adequação dos currículos aos alunos, professores e contextos de ensino e 

aprendizagem tipicamente moçambicanas” e a “internacionalização curricular” (p. 126), 

influenciada quer pelos países da África Austral — “com predomínio da defesa da 

«africanização e endogeneização» curricular” (p. 127) — quer por uma “visão 

eurocêntrica”. Nesse sentido, verifica-se a necessidade de procurar “conciliar as 

necessidades educacionais moçambicanas, com as regionais e as globais” (Dias, 2018a, p. 

127) no sentido referido por Sá-Chaves face à existência na atualidade de “sociedades cada 

vez mais cosmopolitas”, marcadas pela “diversidade (social, cultural, linguística), a 

instabilidade e a ambiguidade” que se traduzem num contínuo “refazer cultural”:  

 

[...] as sociedades apresentam-se marcadas por um certo hibridismo que 

resulta da interacção complexa entre as diferenças em presença e tendem, 

na sua incerteza e imprevisibilidade, a gerar fenómenos de afirmação 

identitária através dos quais as matrizes culturais específicas procuram 

afirmar-se e preservar-se numa forma de pensamento específica de cada 

cultura.  

No seu conjunto estas duas tendências aparentemente contraditórias 

definem fenómenos muito complexos, a apontarem para a necessidade de 
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reelaborar os conceitos mais tradicionais de identidade, sugerindo a 

construção de representações de pertença mais amplas, todavia, sem 

perda dos traços referenciais das matrizes culturais de origem. (Sá-

Chaves, 2007, p. 13) 

 

É nesse sentido que Dias (2018a, p. 127) se refere à existência atual em Moçambique de 

um  “currículo híbrido” que integra diferentes “modelos, teorias e práticas locais, regionais 

e globais”. Nesse sentido, há influência de organismos internacionais como “a UNESCO”, 

“o Banco Mundial”, “a OCDE”, que “disseminam ideias com vista a uma maior 

homogeneização dos sistemas educativos no mundo” (p. 129), e influências internas e 

locais relacionadas com fraquezas aos nível das infraestruturas escolares, dificuldades de 

acesso a manuais e gramáticas, a existência de crianças subnutridas, que vão para a escola 

sem fazerem nenhuma refeição, a existência de turmas numerosas, professores com uma 

elevada carga de trabalho.  

Nesse contexto, especificamente no que se refere às políticas educativas, assim como aos 

“textos curriculares (Planos Estratégicos, Planos Curriculares, Programas)”, verifica-se 

uma orientação para “a introdução de novos enfoques pedagógicos e novas metodologias 

de ensino e aprendizagem”, privilegiando um ensino centrado no aluno e realizado por 

competências, com abordagens “sócio-construtivista[s]”, procurando que a sala de aula 

seja uma oficina de aprendizagem, com recurso ao “método de resolução de problemas” e 

à avaliação formativa, onde se dá autonomia às escolas e onde se valoriza o “Currículo 

Local” (Dias, 2018a, p. 131). Realça-se, ainda, a importância dada à questão do 

plurilinguismo, às novas tecnologias e a temas de cultura geral e local, com a introdução de 

novas línguas, das TIC e dos Temas Transversais nos currículos. Surgem, assim, conforme 

refere Dias (2018a, p. 131), na “pesquisa educacional em Moçambique”, “novos temas em 

discussão”:  

 

[...] o desenvolvimento de competências; o tratamento da diversidade; a 

educação inclusiva; a diferenciação do ensino e aprendizagem; a 

massificação e democratização; a qualidade total; a autonomia e 

responsabilidade social; a interdisciplinaridade, transversalidade e 
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complexidade; a internacionalização curricular e a articulação entre 

saberes universais, particulares e locais.  

 

Abordaremos de seguida, de forma muito breve, alguns itens que ressaltam das últimas 

reformas educativas, nomeadamente i) a introdução do ensino em LM dos alunos, neste 

caso em LB, diferentes entre cada zona do país — alteração introduzida em 2003 no Plano 

Curricular do Ensino Básico (INDE/MINED, 2003) —, assim como ii) a questão de 

equidade de género e a participação educativa feminina, evidenciada ao nível das políticas 

educativas por ser uma preocupação de todos os agentes envolvidos no SNE face à 

desistência escolar das meninas e raparigas e à elevada percentagem de casamentos e 

gravidezes precoces. Destacamos, ainda, iii) a introdução do currículo local, que visa não 

só a valorização das culturas locais, mas, também, promover uma articulação entre o 

sistema escolar e as comunidades das quais fazem parte os estudantes e professores, e iv) 

as turmas numerosas, que é também um constrangimento com que todos os agentes 

educativos se deparam e que influenciam a qualidade de ensino e o próprio processo de 

formação de professores. 

 
Línguas de escolarização 

 
A introdução das LB nos currículos de ensino primário resulta de um esforço científico e 

investigativo anterior à publicação do Plano Curricular do Ensino Básico, com a realização 

de palestras, oficinas, seminários, conferências sobre as línguas moçambicanas, assim 

como os trabalhos de padronização dessas línguas (Chimbutane, 2005, 2015b, 2017; 

Ngunga, 2004; Ngunga & Faquir, 2012). Atualmente, destaca-se nos currículos do ensino 

primário, com influência sobre os programas de FP para esse nível, a valorização da 

introdução das línguas de origem bantu através do ensino bilingue (para mais informações 

sobre o ensino bilingue vide Bila, 2020; Chimbutane, 2015b, 2017; Chimbutane & Stroud, 

2012; Manuel, no prelo). Sobre a questão linguística, a Lei n.º 18/2018 refere, nos seus 

objetivos gerais, o desenvolvimento do “conhecimento da língua portuguesa como língua 

oficial e meio de acesso a conhecimento científico e técnico, bem como de comunicação 

entre os moçambicanos com o mundo” e a valorização das “línguas, cultura e história 

moçambicanas com o objectivo de preservar e desenvolver o património cultural da nação” 

(cf. Art. 5.o, República de Moçambique, 2018). A esse propósito, Lemos (2018a, p. 24) 
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refere que “a questão do multilinguismo e do multiculturalismo na FP parece não ser 

encarada com a devida atenção pelos gestores da educação”, referindo-se à “supremacia do 

português como língua de ensino e de comunicação social” e ao facto de considerar que 

“as línguas moçambicanas de origem bantu” ficam “numa posição muito desfavorecida”, 

ainda que afirme, igualmente que as “políticas linguísticas foram redefinidas e favorizam 

uma política de inclusão em relação às línguas e culturas nacionais e estrangeiras” (Lemos, 

no prelo, pp. 69–70). 

 
Questões de género e participação feminina 

 
Importa referir, também, o destaque que é dado, ao nível das políticas educativas, à questão 

de género e à participação feminina no sistema escolar. Neste sentido, é importante referir 

que embora a situação esteja a mudar gradualmente, com o número de estudantes do sexo 

feminino a aumentar no ensino universitário, a verdade é que devido ao casamento e à 

gravidez precoces, assim como às tarefas domésticas que são tradicionalmente incumbidas 

à mulher moçambicana, não podemos falar de uma efetiva “igualdade de oportunidades”: 

 

[…] nas regiões mais pobres do mundo, as mulheres e as jovens são 

prisioneiras de um ciclo que faz com que as mães analfabetas tenham 

filhas que, permanecendo também analfabetas, se casam muito jovens e 

ficam condenadas, por sua vez, à pobreza, ao analfabetismo, a uma 

elevada taxa de fecundidade e a uma mortalidade precoce. […] as 

mulheres efetuam a maior parte dos trabalhos e, em relação aos homens, 

trabalham durante mais tempo por dia e contribuem mais para o 

rendimento familiar. […] as mulheres trabalham em média doze a 

dezoito horas por dia — encarregando-se da produção de alimentos, da 

gestão dos recursos e das colheitas, assim como de diversas outras 

atividades remuneradas ou não. (Delors et al., 1997, p. 78) 

 
Currículo local 

 
Destaca-se a integração do currículo local, que procura, segundo Dias (2018a, p. 133), quer 

valorizar os “conhecimentos locais”, quer defender a “afirmação da autenticidade 

africana”, cabendo às escolas selecionar “os conteúdos, os procedimentos metodológicos, 
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os materiais e as actividades didácticas” para a sua implementação. Destaca-se, também, a 

promoção de valores de igualdade e respeito entre todos e face a todos, com destaque para 

o contributo para a proteção da rapariga (promovendo a igualdade de género) e para todos 

aqueles mais vulneráveis e com necessidades especiais. Refere-se, ainda, a tomada da 

didática como uma ciência reflexiva e problematizadora, afastando-a da conceção anterior, 

marcadamente normativa. 

 
Turmas numerosas 

 
No que se refere especificamente às turmas numerosas, apesar da média nacional oficial 

ser de 51,9 alunos por turma e do rácio professor/aluno ser de 64 alunos/professor no 1.º 

ciclo do ensino secundário (cf. Ministério da Educação da República de Moçambique - 

PTE, 2011), no terreno os números são muito superiores e ultrapassam geralmente uma 

centena24. Surge aqui a questão se realmente o número de alunos por turma afeta ou não o 

seu desempenho? No artigo Does money buy strong performance in PISA?, afirma-se o 

seguinte: 

 

In all PISA-participating countries and economies, school systems that 

invest in higher teachers’ salaries tend to have larger classes. At the 

country level, PISA finds that the size of the class is unrelated to the 

school system’s overall performance; in other words, high-performing 

countries tend to prioritise investment in teachers over smaller classes. 

(OECD, 2012, p. 3) 

 

A prioridade dada ao investimento nos professores em detrimento do número de alunos por 

turma poder-se-á aplicar ao caso do sistema de ensino em Moçambique? Ou turmas com 

mais alunos poder-se-ão referir a mais de cem alunos por turma? Ao elevado número de 

alunos por turma alia-se, no contexto do norte de Moçambique, a incapacidade das escolas 

responderem ao desafio do aumento do número de alunos, por falta de recursos ou 

dificuldades de gestão dos mesmos, observando-se a ausência de janelas e portas nas salas 

(sendo constante o ruído proveniente do exterior), a ausência de carteiras e cadeiras, 
                                                
24 Importa aqui referir que na primeira turma que observámos, na supervisão de estágios, em 2007, o número 
de alunos era de 210, tendo vindo o número a decrescer até à atualidade, mas ainda com um elevado número 
de alunos por professor. 



Parte I. Constelação conceptual do estudo 
 

 105 

sentando-se os alunos em esteiras no chão, a ausência de livros, manuais e outros materiais 

didáticos, inexistentes em algumas escolas ou fechados em bibliotecas às quais os alunos 

não têm acesso. 

Por esse motivo — , porque as turmas são “numerosas (mais de 70 alunos)” — ou por 

outros motivos —, como o professor ter sido “formado numa Pedagogia Tradicional, em 

que o professor assume o papel de transmissor, não sendo agora fácil modificá-lo para o 

novo papel de “facilitador e mediador” das aprendizagens” (Dias, 2018a, p. 132), ou 

porque a avaliação formativa que, “idealmente”, “pode contribuir para um ensino centrado 

no aluno”, está, na verdade “a agravar os problemas de desempenho escolar”, decorrente 

também da dificuldade em “acompanhar as aprendizagens de todos os alunos” (p. 133) —, 

é comum que, na prática, se verifiquem dificuldades de implementação de todas as novas 

teorias educativas, práticas e metodologias. 

 

Em síntese... 

 
Face a todas as dificuldades apontadas e ao esforço das políticas educativas terem um 

efeito prático e contribuírem para a melhoria quer da FP, quer do SNE no geral, importa, 

na nossa perspetiva, enquadrar todas as políticas educativas, reformas e modelos na 

realidade efetiva de Moçambique, recusando tanto idealismos e otimismos abusivos como 

discursos reacionários ou demagógicos. Há que enfrentar a realidade tal como ela é e, 

nessa base, olhar para o futuro como um lugar de progresso que tem de ser sustentado. 

Neste sentido, para Delors et al. (1997, p. 174), ao tomar a educação como “um bem de 

natureza coletiva”, há uma responsabilidade que cabe ao Estado na “organização do 

sistema educativo”. 

Destacamos, ainda, indo ao encontro do que refere Dias (2018), a importância de trabalhar 

em termos curriculares, simultaneamente, aspetos linguísticos, históricos, culturais e 

identitários locais e universais, pois “num mundo globalizado é difícil fugir à influência 

estrangeira e construir currículos que tenham somente em conta aspectos de uma cultura 

local” (p. 134). Aqui poder-se-ia colocar a questão da necessidade de escapar a essa 

influência externa, sendo que a esse propósito é importante realçar que o artigo de Dias 

(2018) é uma espécie de resposta a todas as vozes que apontam para uma perspetiva mais 

etnocêntrica de fechamento sobre si mesmo. O que Dias (2018) faz, numa perspetiva com a 
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qual concordamos, é alertar para o facto de vivermos num mundo global, cada vez mais 

próximos uns dos outros devido às TICs, em que não há políticas, culturas e identidades 

puras, mas em que, inversamente, tudo é híbrido. É esse hibridismo que nos carateriza 

enquanto humanidade e que deve ser utilizado para o bem de todos. Nesse sentido, quer 

aquilo que passa no mundo à nossa volta, numa conceção macro e micro, quer todas as 

alterações, reformas educativas, introduções curriculares que referimos, têm consequências 

ao nível da FP, uma vez que se exigem novos saberes, novas habilidades e novas 

competências aos níveis científico, psicopedagógico e interpessoal, inerentes à 

“complexidade da profissionalização no século XXI” (Dias, 2018a, p. 132).  

Tomando como convicção o facto de a “qualidade da formação de professores” ser um 

factor essencial “para a melhoria da qualidade de educação” (MINEDH, 2017, p. 26), 

parece-nos essencial apostar na formação inicial e em exercício dos professores do ensino 

primário e secundário, como refere o MINEDH (2017, p. 26), contribuindo para a 

conceção de “materiais de apoio pedagógico para a capacitação de professores em 

exercício” e em formação inicial, uniformizar e avaliar os vários modelos de FP em vigor, 

criar programas de FP que estejam articulados com o perfil de saída desejado e as suas 

reais funções no terreno, criar condições para a partir daí certificar e acreditar os “cursos de 

formação de Professores” com qualidade e integrar na formação, inicial e em exercício, 

conteúdos, estratégias e métodos concebidos à luz dos princípios da EI. Consideramos, 

assim, urgente formar professores e melhorar as suas condições de trabalho, de modo a 

possibilitar uma efetiva transformação do status quo educativo em Moçambique, já que 

como refere Delors et al. (1997, p. 153), a qualidade educativa depende do papel dos 

professores e “estes só poderão responder ao que deles se espera se possuírem os 

conhecimentos e as competências, as qualidades pessoais, as possibilidades profissionais e 

a motivação requeridas”. 

E importa ter em atenção que o percurso para a melhoria educativa não implica apenas, no 

nosso entender, por passar da palavra para ações concretas, mas, sim, que essa “passagem” 

e transformação social ocorra tendo como fundamento as caraterísticas da própria 

sociedade, incluindo a tomada de consciência dos seus condicionalismos, no sentido, não 

de se “imitar” os outros, mas de se instituir dentro da individualidade africana e do 

almejado processo de construção social moçambicano, contribuindo para o 

desenvolvimento do potencial individual, e, simultaneamente, para o bem comum, já que 
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um “dos principais papéis reservados à educação consiste, antes de mais, em dotar a 

humanidade da capacidade de dominar o seu próprio desenvolvimento”, permitindo que 

“cada um tome o seu destino nas mãos e contribua para o progresso da sociedade em que 

vive” (Delors et al., 1997, p. 82). 

Centrando-nos no nosso objeto de estudo, no que se refere à integração de valores de 

cidadania e interculturalidade no sistema educativo, convocamos a Lei n.º 18/2018, de 28 

de Dezembro, relativa à revisão do SNE, afirmando a “educação como direito e dever do 

Estado”, à qual deve estar inerente a “promoção da cidadania responsável e democrática” 

(cf. Art. 3.o. República de Moçambique, 2018). Realça-se neste posicionamento face à 

alteridade o que Rezende e Baptista (2020, p. 349) denominam de “valorização implícita 

da alteridade”, integrando nas políticas educativas princípios da EI, que podemos encontrar 

na promoção do respeito pela alteridade e do diálogo intercultural (cf. Art. 4.o, República 

de Moçambique, 2018). A análise da legislação do ensino superior e dos currículos de FP 

de LP na UPN (atual UR) à luz dos princípios da EI será realizada com mais detalhe na 

secção que se segue.  

 

3.2. Orientações político-educativas moçambicanas no âmbito 

da educação intercultural  

 
O cultivo e defesa do espírito de tolerância, 
humanismo, inclusão, diálogo, reconciliação, 
harmonia, respeito pelos valores da cidadania e 
da diversidade cultural, dos nossos heróis, dos 
símbolos e línguas nacionais devem ser 
reforçados como vectores para o fortalecimento 
da unidade e coesão dos Moçambicanos e para 
a garantia da unicidade do Estado. (Governo da 
República de Moçambique - PQG, 2015, pp. 8-
9) 
 

Dada a importância da EI no contexto moçambicano, de seguida analisamos as orientações 

político-educativas relativas ao ensino superior à luz dos seus princípios. Nesse sentido, 

construímos uma grelha que, através da técnica de análise documental, assumiu a função 

de instrumento de recolha de dados (vide apêndice 58), na qual registámos as informações 
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principais. Foram analisadas os seguintes (16) documentos25 : i) Resolução n.º 8/95 - 

Política Nacional de Educação (PNE); ii) Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 

(PQG); iii) Plano Tecnológico da Educação 2011 (PTE); iv) Política Nacional de Educação 

e Estratégias de Implementação (PNEEI); v) Plano Estratégico do Ensino Superior 2012-

2020 (PEES); vi) Plano Estratégico da Educação 2012-2016 (PEE); vii) Plano Operacional 

2015-2018 (PO); viii) Política Cultural e Estratégia da sua Implementação (PCEI); e, 

ainda, a principal legislação do Ensino Superior (CLES): ix) Decreto n.º 63/2007 – Sistema 

Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior 

(SINAQES); x) Lei n.º 27/2009 - Lei do Ensino Superior; xi) Decreto n.º 30 /2010 - 

Regulamento do Quadro Nacional de Qualificações do Ensino Superior (QUANQES); xii) 

Decreto n.º 32/2010 - Sistema Nacional de Acumulação e Transferência de Créditos 

Académicos (SNATCA); xiii) Decreto n.º 48/2010 - Regulamento de Licenciamento e 

Funcionamento das Instituições de Ensino Superior (RLFIES); xiv) Decreto n.º 29 /2010 - 

Regulamento do Conselho Nacional do Ensino Superior (CNES); xv) Resolução n.º 

23/2009 - Qualificadores Profissionais de funções específicas do Conselho Nacional de 

Avaliação de Qualidade do Ensino Superior (CNAQ); e xvi) Decreto n.º 27/2011 - 

Regulamento de Inspecção às Instituições do Ensino Superior. 

Foram analisados, também, os Planos Curriculares de FP de línguas na UPN, começando 

pelo i) Plano Curricular do Curso de FP de Português do modelo 12.ª+ 126; passando pelos 

planos curriculares dos cursos de línguas resultantes da revisão curricular de 2009, e que 

continuaram a existir até 2014 no que se refere à composição e estruturação do major27 e 

até à extinção da universidade no que se refere aos planos curriculares dos minors, 

nomeadamente: ii) Plano Curricular do Curso de Licenciatura em Ensino de Português, 

com habilitações em ensino de Inglês e de Francês; iii) Plano Curricular de Licenciatura 

                                                
25 Esses documentos são aqueles que estão presentes na “Colectânea de Legislação do Ensino Superior”, 
organizada pela Direção para a Coordenação do Ensino Superior do Ministério da Educação da República de 
Moçambique. 
26 Currículo que é referente a um ano de formação, tendo como pré-requisito a conclusão do 12.º ano ou 
equivalente, e que se traduz numa formação específica, que não atribui um grau académico, mas que permite 
aos portadores dessa formação concorrer para lecionar nas escolas secundárias do país. 
27 Com o processo de revisão curricular, em 2010, na Universidade Pedagógica, foram criadas as designadas 
licenciaturas bivalentes, ou seja, com duas áreas de formação, uma principal que se designa de major e um 
complementar denominada minor. Nesse sentido, e a título de exemplo, a licenciatura que existia antes da 
reforma curricular em Ensino de Português passou a integrar um major em Ensino de Língua Portuguesa e 
um minor, selecionado pelo aluno, de entre as seguintes opções: i) Ensino de Francês; ii) Ensino de Inglês; 
iii) Supervisão Educacional; iv) Ensino de Línguas Bantu; v) Ensino de Português Língua Estrangeira; vi) 
Ensino de Alemão. 
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em Ensino de Francês Língua Estrangeira, com habilitações em ensino de Inglês ou 

Português; iv) Plano Curricular de Licenciatura em Ensino de Inglês, com habilitações em 

ensino de Português ou Francês; até ao último currículo do curso de Português na UPN, 

resultante da revisão curricular de 2014, o v) Plano Curricular do Curso de Licenciatura em 

ensino de Língua Portuguesa. 

 

3.2.1. Legislação do ensino superior em Moçambique à luz da 

educação intercultural 
 
Na sua maioria, as orientações político-educativas referem o acesso à educação, tomando-a 

como “um direito e um dever de cada cidadão” e realçando a necessidade do “alargamento 

da rede escolar” e da “melhoria dos serviços de educação em todo o país” (Governo da 

República de Moçambique - PNE, 1995, p. 176). Referem, igualmente, a necessidade de se 

“promover um Sistema Educativo inclusivo, eficaz e eficiente” (Governo da República de 

Moçambique - PQG, 2015, p. 12), sendo que a questão da inclusão é uma das principais 

orientações político-educativas, relativamente às necessidades educativas especiais, 

recomendando-se a integração “em escolas normais com um sistema de apoio 

diferenciado” (Governo da República de Moçambique - PNE, 1995, p. 180), referindo-se, 

ainda, a importância de se criarem “programas de apoio social” (Ministério da Educação da 

República de Moçambique - PEE, 2012, p. 6), de se “introduzir a Língua de Sinais e o 

Sistema Braille nos Institutos de Formação de Professores assim como nas Universidades” 

(Ministério da Educação da República de Moçambique - PO, 2015, p. 58)  e tomando-se a 

integração como um dos princípios fundamentais do ensino superior, a par da educação, da 

participação e da globalidade, entre outros (Premugy, 2012). Associada à questão da 

inclusão surge a equidade de género, realçada em cerca de metade da legislação, no sentido 

de se promover o acesso da rapariga à educação, de se criar “um ambiente escolar sensível 

ao género”, procurando sensibilizar a “sociedade para a redução da carga de trabalho 

doméstico das raparigas” (Governo da República de Moçambique - PNE, 1995, p. 178; 

Ministério da Educação da República de Moçambique - PEE, 2012; Ministério da 

Educação da República de Moçambique - PTE, 2011) e procurando combater o abuso 

sexual das raparigas nas escolas (Ministério da Educação da República de Moçambique - 
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PO, 2015, p. 57), tendo como principal objetivo a promoção da “igualdade e equidade de 

género nas diversas esferas do desenvolvimento, económico, social, político e cultural” 

(Governo da República de Moçambique - PQG, 2015). 

O reforço da educação como direito humano patente na legislação educativa moçambicana 

surge associado à manutenção da paz e ao reforço da unidade nacional — “Defender e 

consolidar a unidade nacional e a cultura de paz, democracia e estabilidade política 

económica, social e cultural” (Governo da República de Moçambique - PQG, 2015) —, 

assim como à questão da cidadania, como acontece no Plano Estratégico da Educação 

(Ministério da Educação da República de Moçambique - PEE, 2012, p. 1): “Moçambique 

encara a Educação como um direito humano e um instrumento chave para a consolidação 

da Paz, da unidade nacional e para o desenvolvimento económico, social e político do País 

através da formação de cidadãos com elevada autoestima e espírito patriótico”. Esta 

questão latente em todas as decisões e políticas, de reforço da unidade nacional, 

fragmentada em termos sociais, linguísticos e culturais, pela presença de diversas etnias, de 

diferentes culturas, diferentes hábitos e costumes, de múltiplas línguas e dialetos, contribui, 

por vezes, para uma forçada homogeneização. Por um lado, é fundamental valorizar a 

diversidade linguística, étnica e cultural, assim como promover e dar a conhecer as suas 

diferentes manifestações; por outro lado, é importante manter a soberania do país, as suas 

fronteiras, contribuindo, para isso, os ideais de nacionalismo e patriotismo, reforçados nas 

políticas, e também a LO, que permite a comunicação entre os diferentes povos do espaço 

moçambicano, aspeto que surge destacado em termos das políticas educativas do ensino 

superior: 

 

A Unidade Nacional constitui o fundamento, o vector central e o 

elemento aglutinados de todos os Moçambicanos. A Unidade Nacional é 

o ponto de partida da construção e consolidação dos ideais nacionais de 

promoção e defesa da moçambicanidade e para o cultivo, manutenção e 

elevação dos valores de autoestima, do espírito patriótico, da amizade, de 

solidariedade, da inclusão, de respeito mútuo, da tolerância e convivência 

pacífica, e de valorização contínua da diversidade cultural e ideológica 

como base para a consolidação da construção de uma Nação 

Moçambicana cada vez mais forte e coesa. (Governo da República de 
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Moçambique - PQG, 2015, p. 7) 

 

São múltiplas as indicações político-educativas em termos de cidadania e de relações com 

a sociedade, assim como em termos de capacitação da criança, do jovem e do adulto, nas 

áreas “moral, cívica e patriótica”, desenvolvendo “valores e atitudes relevantes para a 

sociedade em que vive” (Governo da República de Moçambique - PNE, 1995, p. 177), 

numa articulação das escolas/universidades com a sociedade/comunidade (Ministério da 

Educação da República de Moçambique - PTE, 2011). Quando são especificados os 

campos de atuação, em termos da “educação da cidadania” (Governo da República de 

Moçambique - PQG, 2015, p. 10), destacam-se as “regras de bom comportamento, a 

ordem, a limpeza e higiene, o pudor, o amor-próprio, o respeito ao próximo e à sociedade” 

(Ministério da Educação da República de Moçambique - PO, 2015, p. 15), mas também a 

promoção dos “valores sócio-culturais nos currículos de ensino” (Governo da República de 

Moçambique - PCEI, 1997, p. 6), de uma cultura de paz e do “respeito pela(s) cultura(s)” 

(Ministério da Educação da República de Moçambique - PO, 2015, p. 54), e ainda a 

difusão de “valores éticos e deontológicos” (Premugy, 2012, p. 26), assim como o 

“fortalecimento da democracia” e o “enriquecimento cultural “da população (Ministério da 

Educação da República de Moçambique - PTE, 2011, p. 13). 

Fazendo uma pesquisa por intercultural ou interculturalidade, não se verificou nenhuma 

referência, apesar do Plano Estratégico do Ensino Superior 2012-2020 se referir a uma 

“dimensão multicultural” do contexto, que deverá ser tida em conta no enquadramento dos 

docentes (Ministério da Educação, 2012, p. 61) e a necessidade de se promover junto dos 

alunos o “conhecimento multicultural” (2012, p. 73). Há, ainda, várias referências ao termo 

cultura, quer no que se refere à valorização e promoção do “património artístico cultural ao 

nível nacional e internacional” (Governo da República de Moçambique - PQG, 2015, p. 

10), no sentido de se “conhecerem e respeitarem os valores e a cultura moçambicana” 

(Ministério da Educação da República de Moçambique - PEE, 2012, p. 75), quer, ainda 

num sentido mais amplo relacionado com a “ampliação” do “campo referencial” do 

estudante (Ministério da Educação, 2012, p. 68) e com a importância de dinamização de 

atividades que contribuam para a “divulgação da diversidade cultural ao nível local e 

nacional” (Governo da República de Moçambique - PQG, 2015, p. 10). A respeito da 

cultura é ainda referida, no Plano Estratégico do Ensino Superior 2012-2020, a importância 
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da aprendizagem de idiomas, da valorização das línguas nacionais e da promoção do 

bilinguismo desde criança (Ministério da Educação, 2012, p. 8).  

No que se refere às componentes da CI, as orientações político-educativas moçambicanas 

reforçam:  

i. a autoconscientização e o autoconhecimento identitário, destacando-se sobretudo: 

a. valores como a tolerância, a cidadania, o humanismo, a valorização de 

“heróis”, “símbolos e línguas nacionais” (Governo da República de 

Moçambique - PQG, 2015, pp. 8–10); 

b. a expressão e valorização da diversidade, através da “afirmação das 

identidades culturais locais como factores de expressão da unidade na 

diversidade” (Governo da República de Moçambique - PCEI, 1997, p. 6); 

c. os ideais de patriotismo,  de unidade nacional, com vista a “Consolidar a 

educação patriótica alicerçada no respeito e na valorização da diversidade e 

no conhecimento da história de Moçambique” (Governo da República de 

Moçambique - PQG, 2015, p. 11); 

d. o equilíbrio entre o respeito pela tradição e a integração na modernidade: “é 

necessário desenvolver uma educação baseada nos valores da família, no 

respeito pelas tradições africanas e na sua compatibilização com valores da 

sociedade moderna universalmente reconhecidos” (Ministério da Educação 

da República de Moçambique - PEE, 2012, p. 15).  

ii. a adoção de perspetivas etnorrelativas, referida apenas no Programa Quinquenal do 

Governo para 2015-2019, com a indicação explícita de que se devem “combater 

todas as manifestações de discriminação e exclusão com base nas diferenças de 

cultura, origem étnica, género, raça, religião, região de origem e filiação político-

partidária” (Governo da República de Moçambique - PQG, 2015, p. 9); 

iii. a valorização da diversidade, que se refere sobretudo ao respeito e valoração das 

diferentes manifestações culturais nacionais: “valorização contínua da diversidade 

cultural e ideológica como base para a consolidação da construção de uma Nação 

Moçambicana cada vez mais forte e coesa” (Governo da República de Moçambique 

- PQG, 2015, p. 7) e/ou “Promover o respeito, a valorização e a aceitação das 

manifestações culturais de cada comunidade” (Governo da República de 

Moçambique - PCEI, 1997, p. 6), mas há também uma referência à importância de 
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as instituições de ensino superior colocarem os estudantes em contacto com 

diferentes culturas e produtos culturais, no sentido de “incutir neles uma maior 

sensibilidade para a diversidade humana e um sentido crítico e criativo mais 

apurado” (Ministério da Educação, 2012, p. 68); 

iv. a promoção da igualdade, da tolerância e do respeito, em articulação com o ideal de 

democracia e com o desejo de paz (Governo da República de Moçambique - PCEI, 

1997, p. 6; Governo da República de Moçambique - PNE, 1995, p. 177; Governo 

da República de Moçambique - PQG, 2015, p. 3; Ministério da Educação, 2012, p. 

10). Destaca-se a promoção da cultura de paz, num país em que a população tem 

ainda a guerra civil muito presente e onde a paz é constantemente colocada em 

causa pelas falhas e renegociações dos acordos de paz: “Intensificar a convivência 

pacífica entre os Moçambicanos, promovendo a cultura de paz, de diálogo, 

tolerância, humanismo e reconciliação em todas as esferas da vida política, 

económica, social, cultural e religiosa” (Governo da República de Moçambique - 

PQG, 2015, p. 9). Há, ainda, referências à articulação destes valores da tolerância, 

do respeito e da igualdade com outros como a solidariedade, o altruísmo, a ética e o 

respeito pela diversidade (Governo da República de Moçambique - PQG, 2015, p. 

9; Ministério da Educação, 2012, p. 68). 

De forma específica são referidos a prevenção e combate da violência relativamente 

às crianças, aos idosos, às mulheres e às pessoas portadoras de deficiência: 

“Prevenir e combater a violência contra a criança, incluindo o abuso sexual, uniões 

forçadas, raptos, tráfico e exploração do trabalho infantil” e “as práticas sociais 

nocivas incluindo a violência contra a pessoa idosa e pessoa com deficiência e a 

baseada no género” (Governo da República de Moçambique - PQG, 2015, p. 

14,19).  

v. a promoção do espírito crítico, referido em quatro documentos, indicando-se que se 

deve encorajar as crianças e os jovens “a observar e pensar”(Governo da República 

de Moçambique - PNE, 1995, p. 177), a desenvolver o “pensamento crítico” 

(Ministério da Educação da República de Moçambique - PTE, 2011, p. 13) e que 

também no ensino superior se deve “Estimular, nos estudantes, o espírito crítico, 

enquanto metodologia de racionamento das abordagens teóricas, práticas e de 

análise das realidades” (Ministério da Educação, 2012, p. 61);  
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vi. a interação com o Outro e a cooperação, procurando “promover o diálogo” no 

sentido de estabelecer “consensos e pontes de entendimento e concórdia” ao nível 

nacional e “além-fronteiras”, contribuindo para “Promover a auto-estima, a 

amizade e solidariedade entre os moçambicanos” (Governo da República de 

Moçambique - PQG, 2015, p. 9) e para “a criação de um mundo melhor, de paz, 

bem-estar, compreensão e respeito mútuos” (Governo da República de 

Moçambique - PCEI, 1997, p. 6). São, assim, referidas forma de colaboração e 

cooperação com diferentes instituições nacionais e internacionais (Governo da 

República de Moçambique - PNE, 1995; Governo da República de Moçambique - 

PQG, 2015; Ministério da Educação da República de Moçambique - PEE, 2012), 

que promovam quer “a troca de experiências”, quer “um melhor conhecimento e 

respeito mútuos” (Governo da República de Moçambique - PCEI, 1997, p. 9), no 

sentido tanto da “disseminação dos valores da irmandade fundados no amor ao 

próximo”, como do reforço das “relações de cooperação”, com destaque para a 

SADC, a CPLP, a UA, a ONU e “outros organismos internacionais” (Governo da 

República de Moçambique - PQG, 2015, pp. 9–10). 

vii.   Importa fazer referência à dimensão da FP, referida na maioria dos documentos 

relativos às orientações político-educativas. Destaca-se, assim, a importância de 

formar o professor (Governo da República de Moçambique - PQG, 2015, p. 13; 

Ministério da Educação da República de Moçambique - PEE, 2012, p. 46; 

Ministério da Educação da República de Moçambique - PO, 2015, p. 38; Ministério 

da Educação da República de Moçambique - PTE, 2011, p. 6; Premugy, 2012, p. 

26) como um “educador e profissional consciente” nas dimensões “científica e 

pedagógica”, quer enquanto formação inicial, quer no que se refere ao seu 

“aperfeiçoamento contínuo” (formação em exercício), pois defende-se que a 

formação “desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade da 

educação” (Governo da República de Moçambique - PNE, 1995, p. 177,179,182). 

Sublinha-se, ainda, a necessidade de o professor dominar as tecnologias de 

informação e de comunicação (Ministério da Educação, 2012), parte integrante do 

mundo atual, e de o responsabilizar, criando mecanismos que lhe exijam resultados: 

“será necessário a sua responsabilização pela aprendizagem dos seus alunos. É 
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tarefa e obrigação do professor assegurar que os seus alunos aprendam”(Ministério 

da Educação da República de Moçambique - PO, 2015, p. 48). 

 

Importa indicar que na Política Nacional de Educação é referida diretamente a 

universidade na qual foi realizado o estudo, a extinta UP (universidade que atualmente foi 

extinta com a criação de cinco universidades a partir das suas delegações e dos seus polos), 

e a sua importância na FP ao nível nacional. Esta referência é motivada pela vocação e 

missão da UP de formar professores para responder às necessidades do SNE: “A formação 

inicial de professores para o Ensino Secundário será assegurada pela Universidade 

Pedagógica, satisfazendo assim as necessidades decorrentes do crescimento deste nível de 

ensino”, referindo-se, ainda, o papel da UP na profissionalização de professores em 

exercício: “Serão concebidos mecanismo de acompanhamento e integração dos professores 

recém-formados, por forma a facilitar a sua rápida profissionalização, com o apoio da UP” 

(Governo da República de Moçambique - PNE, 1995, p. 182). 

Em termos de EI, como avançámos anteriormente, não existem indicações explícitas nas 

orientações político-educativas, apesar de se considerar que há algumas pistas para 

trabalhar as questões identitárias, no sentido do patriotismo e também da aceitação da 

diversidade humana e cultural interna. Ao nível de internacionalização da educação há 

apenas algumas referências vagas à importância da cooperação com instituições nacionais 

e internacionais. Em relação à FP, identificámos apenas uma ocorrência, patente no Plano 

Estratégico do Ensino Secundário, alusiva à necessidade de preparar os professores para 

um “contexto global”, marcado pela “mobilidade” no qual “prevalece uma crescente 

dimensão multicultural” (Ministério da Educação, 2012, p. 61). As informações estão 

sintetizadas nas tabelas apresentadas em anexo (vide apêndice 58). 

No que se refere à FP, importa analisar as orientações do currículo da UP relativamente à 

FP de línguas no que diz respeito à EI. Convocamos, assim, dado ser este o nosso contexto 

de estudo, os Planos Curriculares do Curso de Licenciatura em Ensino da LP na UP. Esses 

planos referem, relativamente ao perfil do graduado, o respeito por: “os valores, as 

diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais membros da comunidade educativa, 

valorizando os diferentes saberes e culturas e combatendo os processos de exclusão e 

discriminação” (FCLCA/DCL, 2014, p. 18; FCLCA/DP, 2009d, p. 13); e, ainda, a 

importância de “valorizar as relações humanas e o papel do diálogo na realização da 
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missão educativa” (FCLCA/DCL, 2014, p. 19; FCLCA/DP, 2009d, p. 13).  

 

3.2.2. Educação intercultural no currículo de formação inicial 

de professores da língua portuguesa na Universidade 

Pedagógica – Delegação de Nampula (atual UniRovuma) 
 

A análise dos curricula de formação de professores de línguas na UPN (atual UR) visava, 

com recurso à técnica de análise documental, procurar identificar de que modo as 

indicações curriculares se articulam com os princípios da EI e da CI na formação inicial de 

professores e, com base nesta articulação, identificar as necessidades de formação no que à 

CI diz respeito. Foi com base nessa análise que se identificaram elementos a integrar no RF 

apresentado neste estudo, no sentido de promover, junto dos professores em formação, o 

trabalho sobre as várias componentes da CI, tomadas como ausentes dos curricula 

analisados (vide apêndice 59). 

Numa primeira pesquisa, à semelhança do que foi feito inicialmente na análise das 

políticas educativas, verificou-se que o currículo do modelo 12.ª+1 não fazia referência a 

nenhum dos termos pesquisados, ou seja, o documento não incluía os termos:  

interculturalidade, cultura, identidade, autoconhecimento, respeito, igualdade, tolerância. 

De igual modo, não encontrámos excertos que remetessem para o desenvolvimento do 

espírito crítico, a valorização da diversidade ou a assunção de perspetivas etnorrelativas, 

existindo apenas uma indicação no programa de Didática do Português relativa à 

importância de o formando “Saber trabalhar em equipa, respeitando a individualidade de 

cada um” (FCLCA/DP, 2009a). É uma indicação importante, mas sem suporte nos 

programas das outras disciplinas ou nos objetivos e finalidades dessa FP.  

Por sua vez, nos planos curriculares das licenciaturas não há uma indicação expressa para 

trabalhar a interculturalidade ou promover a CI, denotando-se, também, a inexistência de 

disciplinas na área da EI, à exceção de uma disciplina da Licenciatura em Ensino de 

Francês LE de que falaremos mais à frente. No entanto, há vários itens nos programas que 

remetem para a tentativa de integração dos princípios da EI.  

Assim, as referências diretas à interculturalidade surgem no programa da disciplina de 
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Mundo Lusófono, concretamente nas competências – “Analisa a Lusofonia e o mundo 

lusófono numa perspectiva intercultural” (FCLCA/DCL, 2014, p. 75; FCLCA/DP, 2009a, 

p. 48, 2009c, p. 203) – e nos objetivos – “Adquirir uma visão global da Lusofonia e do 

mundo lusófono numa perspectiva intercultural” (idem) – e, de modo semelhante, no 

programa de Mundo Francófono – “Adquirir conhecimentos gerais sobre a Francofonia 

numa perspectiva intercultural partindo da realidade que eles já conhecem que é o contexto 

da Lusofonia em Moçambique e noutros países lusófonos” (FCLCA/DP, 2009d, p. 292, 

2009c, p. 255) – e de História de Língua Inglesa: “Adquirir conhecimentos gerais sobre o 

Mundo anglófono (numa perspectiva intercultural partindo da realidade que eles já 

conhecem que é o contexto da Lusofonia em Moçambique e noutros países 

lusófonos)”(FCLCA/DP, 2009c, p. 56).  

Também o programa da disciplina de Sociolinguística faz referência ao contexto 

plurilingue e multicultural moçambicano – “Descrever problemas particulares decorrentes 

da situação plurilingue e multicultural e as suas implicações para o indivíduo, a escola e a 

sociedade” (FCLCA/DP, 2009d, p. 180, 2009b, p. 228, 2009c, p. 186) – e o programa de 

Temas Transversais (unidade Educação Ambiental) alude de forma breve à EI, defendendo 

a sua integração curricular, no seguinte excerto: “[…] a EA [Educação Ambiental] deve ser 

considerada como parte integrante da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, tal 

como a Educação para a cidadania, a Educação Inter-cultural e Educação para a Paz” 

(FCLCA/DP, 2009b, p. 255).  

De forma explícita, o Programa de Didática do Francês Língua Estrangeira (FLE) III 

integra, ao nível dos conteúdos temáticos, o tema “O intercultural e o ensino do francês 

língua estrangeira” e os subtemas “a competência intercultural” e “a competência 

transcultural” (FCLCA/DP, 2009b, p. 72). 

Ainda no que se refere às referências diretas à interculturalidade e/ou à EI, destaca-se, na 

revisão curricular de 201428 , as seguintes alterações, no sentido de contribuir para a 

integração dos princípios da EI no currículo: 

i) a integração de uma disciplina do minor em Português Língua Estrangeira na 

Licenciatura em Ensino de Português com o nome “Língua Portuguesa e 
                                                
28 A revisão curricular decorreu de 2007 a 2010 e incidiu sobre os currículos da Universidade Pedagógica, 
envolvendo “toda a comunidade académica”, tendo como objetivo “harmonizar o plano curricular com as 
actuais exigências da sociedade moçambicana” (FCLCA/DCL, 2014, p. 10), o que levou à revisão de 
programas, à introdução de novas disciplinas e à integração de novos minors. 
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Interculturalidade na CPLP” (FCLCA/DCL, 2014, p. 37), ainda que não seja 

apresentada mais nenhuma informação, nem um programa dessa disciplina;  

ii) a integração da disciplina de Didática da Língua Bantu II, que refere nos 

objetivos “adquirir conhecimentos sobre ensino plurilingue para uma educação 

intercultural” e nos temas “Ensino plurilingue, educação intercultural” 

(FCLCA/DCL, 2014, pp. 305–306); 

iii) a integração da unidade temática “Ética, Diversidade e Inclusão” no Programa 

de Temas Transversais, cuja informação refere:  

 

[...] o tema Ética, Diversidade e Inclusão na Universidade Pedagógica 

aponta para a necessidade de uma educação intercultural virada para a 

diversidade, promovendo o reconhecimento e a valorização das 

diferenças como uma oportunidade e fonte de aprendizagem para todos, 

no respeito pela multiculturalidade da sociedade moçambicana.  

Por isso, pretende-se com este tema contribuir para moralização da 

sociedade moçambicana, dos nossos estudantes na Universidade 

projectando a construção de relações sociais mais harmoniosas e 

inclusivas, que atendem a diversidade dos sujeitos. (FCLCA/DCL, 2014, 

p. 347) 

 

Importa indicar igualmente as referências aos seguintes termos e expressões em vários dos 

documentos analisados:  

i) cultura, nos conteúdos temáticos do programa da disciplina de Antropologia 

Cultural de Moçambique — “O conceito antropológico de cultura (Pluralidade 

e diversidade de definições e abordagens); Cultura e sociedade; Conteúdos do 

conceito antropológico de cultura (crenças e ideias, valores, normas, 

símbolos); A diversidade cultural; O dinamismo e a mudança cultural” 

(FCLCA/DCL, 2014, p. 96; FCLCA/DP, 2009d, p. 68, 2009b, p. 38, 2009c, p. 

62) — e nos programas das disciplinas de Didática do FLE III – “Saber 

interpretar os aspectos socioculturais que decorrem da relação entre cultura do 

outro e cultura maternal”, “Colocar à disposição do futuro professor de francês 

instrumentos de análise e de interpretação na confrontação entre língua-cultura 
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estrangeira e língua-cultura materna no contexto do ensino do francês em 

Moçambique”, “Abordagem etnosociocultural do ensino de línguas estrangeiras 

na perspectiva comunicativa” e “Ensinar a competência cultural” (FCLCA/DP, 

2009b, pp. 70–71) – e de Semiologia – “Trata-se de dar aos estudantes os 

instrumentos de análise dos diferentes códigos culturais de comunicação e de 

expressão (exemplo : ritual das refeições, do vestimentário ao ritual de 

casamento, análise de imagens, até a análise de obras picturais, etc.) da 

sociedade francesa, a fim de desenvolver a sua competência linguística e 

sociocultural” (FCLCA/DP, 2009b, p. 179) –, que referem de forma direta (e 

até mesmo normativa) a importância de se trabalharem aspetos culturais 

relacionados com a alteridade, implicando também a confrontação e reflexão 

com e sobre a sua própria cultura e identidade; 

ii) identidade, referindo-se na disciplina de Antropologia Cultural de Moçambique 

conteúdos temáticos como: “Crítica do parentesco: O caso Macua”, “Lobolo em 

Moçambique”, “famílias em contexto de mudança em Moçambique”, “Os ritos 

de passagem”, “Feitiçaria, Ciência e Racionalidade”, “Cultura, tradição e 

religiosidade”, “Modelos religiosos endógenos vs. modelos religiosos 

exógenos” (FCLCA/DCL, 2014, p. 97; FCLCA/DP, 2009d, p. 69, 2009b, p. 38, 

2009c, p. 62), e na revisão curricular, referindo-se a introdução do Ensino 

Bilingue no currículo do ensino primário — “a necessidade de responder ao 

plano do Ministério que ao introduzir o Ensino Bilingue em Moçambique, para 

além de contribuir para a sua valorização, fazendo ombrear ao Português as 

Línguas Moçambicanas, permite que sejam com elas resgatados valores 

culturais, garantindo que todos os valores e culturas encontrem na Universidade 

um lugar de teorização, elevação, consolidação, afirmação” (FCLCA/DCL, 

2014, p. 12) — e uma outra unidade temática que pode ser trabalhada na 

disciplina de Temas Transversais, intitulada “Educação Patriótica e para a 

Moçambicanidade”: “A Educação Patriótica e para Moçambicanidade, como 

tema transversal pretende promover o espírito patriótico, o sentimento de 

pertença e comprometimento com as causas e interesses supremos do país, a 

valorização da moçambicanidade e dos valores que a orientam […] Pretende-se 

também formar cidadãos capazes de contribuir para a promoção da paz e da 
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unidade nacional, e o aprofundamento da democracia e respeito pelos direitos 

humanos” (FCLCA/DCL, 2014, p. 335); 

iii) interação (com a alteridade), indicando-se nos vários programas a importância 

de trabalhar em equipa e de partilhar “saberes e experiências” (FCLCA/DCL, 

2014, p. 14; FCLCA/DP, 2009d, p. 9, 2009b, p. 11, 2009c, p. 9), de se 

promover o “saber ser e saber conviver profissionalmente” (FCLCA/DCL, 

2014, p. 16; FCLCA/DP, 2009d, p. 11), de se incentivar a “convivência 

democrática” e a gestão de “situações problemáticas e conflitos interpessoais” 

(FCLCA/DCL, 2014, p. 17; FCLCA/DP, 2009d, p. 12), fazendo-se, ainda, 

referências nos programas de Antropologia Cultural de Moçambique ao 

“processo de construção do império colonial e a pluralidade cultural”, à 

“construção do outro e a etnicização/tribalização em Moçambique”, aos 

“discursos da identidade nacional moçambicana”, ao “paradigma da diversidade 

cultural em Moçambique” (FCLCA/DCL, 2014, p. 96; FCLCA/DP, 2009d, p. 

69, 2009b, p. 38, 2009c, p. 62), e no Estágio Pedagógico, aludindo-se ao 

trabalho em equipa, assim como ao respeito pela “individualidade de cada um” 

(FCLCA/DP, 2009d, p. 120, 2009c, p. 217); 

iv) valorização da diversidade, patente não só nos currículos de Licenciatura em 

Ensino de Português, ao nível da promoção dos saberes e do perfil do 

graduando, procurando que ele seja capaz de “desenvolver estratégias 

pedagógicas diferenciadas, conducentes ao sucesso e realização de cada aluno, 

no quadro da diversidade cultural e da heterogeneidade dos sujeitos, 

mobilizando valores, saberes, experiências culturais e sociais dos alunos” 

(FCLCA/DCL, 2014, p. 17; FCLCA/DP, 2009d, p. 12), procurando que saibam 

“respeitar os valores, as diferenças culturais e  pessoais dos alunos e demais 

membros da comunidade educativa, valorizando os diferentes saberes e culturas 

e combatendo os processos de exclusão e discriminação” (FCLCA/DCL, 2014, 

p. 18; FCLCA/DP, 2009d, p. 13, 2009b, p. 10, 2009c, p. 14), mas ainda no 

Programa de Necessidades Educativas Especiais (NEE) que visa que os 

discentes potenciem “o respeito a individualidade e o reconhecimento da 

diferença como valor humano inquestionável” (FCLCA/DCL, 2014, p. 147; 

FCLCA/DP, 2009d, p. 116, 2009b, p. 100). Na revisão curricular de 2014, com  
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introdução da unidade temática Ética, Diversidade e Inclusão na disciplina de 

Temas Transversais, refere-se a importância de valorizar a “diversidade 

existente na sociedade moçambicana orientando-se por princípios éticos, 

morais, democráticos e de cidadania” (FCLCA/DCL, 2014, p. 347); 

v) respeito, tolerância e igualdade, presentes nas referências à missão da 

Universidade Pedagógica, afirmando-se que deve promover a “Democracia e 

respeito pelos direitos humanos; Igualdade e não discriminação:  Valorização 

dos ideias da pátria, ciência e humanidade; Liberdade de criação cultural, 

artística, científica e tecnológica; Participação no desenvolvimento económico, 

científico, social e cultural do país, da região e do mundo” (FCLCA/DP, 2009b, 

p. 7). Após a revisão curricular, esses elementos estão presentes nos objetivos 

gerais, nomeadamente na necessidade de “desenvolver uma consciência ética, 

de modo a favorecer a equidade na educação e na sociedade em geral, ao nível 

do género e de classes sociais e profissionais” (FCLCA/DCL, 2014, p. 14) e no 

perfil do graduado, indicando-se que o graduado deve desenvolver “a 

compreensão do outro”, “gerir conflitos”, respeitar “os valores do pluralismo”, 

promover a “compreensão mutual” e a “paz”, assim como “ter capacidade para 

resolver situações problemáticas e de conflito, respeitando as opiniões e ideias 

do outro” (FCLCA/DCL, 2014, p. 19). Neste currículo revisto, com a 

introdução da unidade temática Educação para a Paz, Democracia e Direitos 

Humanos, na disciplina de Temas Transversais, refere-se a importância de se 

“fazer perceber que todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozando de 

direitos, deveres e obrigações para com o estado e o respeito das regras de 

convivência harmoniosa e pacífica entre os cidadãos”, visando “formar 

cidadãos participativos, reflexivos e defensores dos mais nobres valores de 

cidadania e direitos humanos, tendo a paz, o diálogo e o respeito pelos outros 

como pressupostos básicos de uma convivência social democrática” 

(FCLCA/DCL, 2014, p. 337). 

 

Ao nível do perfil do graduando são referidas, no que toca ao saber ensinar a aprender e ao 

saber ensinar e aprender, as seguintes finalidades:  

 



Parte I. Constelação conceptual do estudo 
 

 122 

[...] ensinar a descobrir o prazer da compreensão do conhecimento e da 

descoberta, estimulando a curiosidade intelectual, o sentido crítico e a 

compreensão do real [...] 

[...] saber que, para a génese dos problemas concorre uma vasta gama de 

factores cuja  resolução necessita, muitas vezes, de uma intervenção 

multidisciplinar [...]   

[...] garantindo a todos um conjunto de aprendizagens que promovam o 

desenvolvimento integral dos alunos [...]   

[...] ser capaz de desenvolver a autonomia dos alunos e a sua plena 

inclusão na sociedade [...]  

(FCLCA/DCL, 2014, p. 16; FCLCA/DP, 2009d, p. 11) 

 

De modo sintético, podemos realçar o facto de a revisão curricular ter contribuído para a 

inclusão de alguns princípios da EI no currículo de FP de LP, sobretudo com a integração 

dos novos minors em Ensino de Português Língua Estrangeira e em Ensino de LB e com a 

introdução de novos temas transversais, nomeadamente:  

i) Educação Patriótica e para a Moçambicanidade;  

ii) Educação para a Paz, Democracia e Direitos Humanos;  

iii) Ética, Diversidade e Inclusão; e  

iv) Educação para a Igualdade de Género.  

 

Esse currículo faz ainda alusão à introdução do ensino bilingue no ensino primário e à 

consequente abertura à diversidade linguística e à valorização das línguas de origem bantu 

nacionais (FCLCA/DCL, 2014, p. 19). No entanto, consideramos necessário não só a 

integração de disciplinas que trabalhem a interculturalidade e promovam a CI nos 

currículos de FP de línguas do ensino secundário, mas também trabalhar as suas 

componentes nas várias disciplinas patentes na matriz curricular desses cursos29.  

Apesar de algumas disciplinas, como vimos, permitirem i) o reconhecimento de 
                                                
29  Importa referir que com a criação da Universidade Rovuma, que veio substituir as Delegações de 
Nampula, Niassa e Cabo Delgado da Universidade Pedagógica, se estão a definir as “Disciplinas do Núcleo 
de Conhecimentos Básicos” (proposta de 2020), que integram as seguintes disciplinas: 1. Métodos de Estudo 
e de Investigação Científica; 2. Técnicas de Expressão em Língua Portuguesa; 3. Introdução à Antropologia 
Cultural; 4. Educação Intercultural / Interculturalidade ou Noções de multiculturalidade; 5. Educação 
para a cidadania; 6. Introdução à Estatística; 7. Deontologia Profissional; 8. Línguas; 9. História de 
Moçambique (nosso realce).  
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similaridades e diferenças entre os sujeito e culturas (i.e. Mundo Lusófono, Mundo 

Francófono, História da Língua Inglesa), ii) a análise de situações decorrentes do contacto 

plurilingue e multicultural moçambicano (i.e. Sociolinguística), iii) o reconhecimento da 

importância do “ensino plurilingue”, referindo-se especificamente as diferentes línguas 

faladas no país (i.e. Didática da Língua Bantu II) e iv) a integração de temas (opcionais) 

relativos à: “Educação para a Paz, Democracia e Direitos Humanos”, “Educação para a 

Igualdade de Género”, “Educação para a cidadania” (i.e. Temas Transversais), não há uma 

referência explícita à EI, à exploração da diversidade identitária e cultural interna e externa 

e ao desenvolvimento da CI. Esta competência é focada apenas no programa da disciplina 

de Didática do Francês LE, que relativamente à cultura francófona propõe a promoção da 

CI e da competência transcultural. A noção de interculturalidade é referida na disciplina LP 

e Interculturalidade na CPLP, do minor de Português LE (disciplina não existente na 

UniRovuma em Nampula). É, nesse sentido, e tomando a EI como uma área de formação 

essencial na formação de professores de línguas, que realçamos a necessidade, em termos 

curriculares, de introduzir disciplinas da área dos estudos interculturais que promovam 

processos de auto e heteroconscientização identitária e cultural, assim como a discussão 

sobre situações potenciais e concretas de identificação e/ou contraste linguístico-cultural e 

identitário em sala de aula, assim como de problematização de posicionamentos 

etnocêntricos. Em termos gerais, é fundamental também que os currículos reflitam 

atividades práticas na área da EI que promovam a resolução de conflitos, a tomada de 

decisões e o desenvolvimento do espírito crítico. Essa integração da EI nos currículos de 

formação dos professores de línguas deveria visar a assunção progressiva, por parte dos 

professores em formação, de posicionamentos gradualmente mais etnorrelativos, assim 

como da valorização da diversidade linguística, cultural e identitária.  

Foi precisamente com o objetivo de implementar os princípios da EI na formação inicial da 

formação de professores de LP em Moçambique, especificamente na UR em Nampula, que 

desenvolvemos este estudo, cujos pressupostos epistemológicos apresentamos na parte que 

se segue. 
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Parte II. Percurso metodológico 

 

Capítulo 1. Pressupostos Epistemológicos 

 
Nothing is born of nothing, least of all 
knowledge, modernity, or enlightened thought; 
progress is made in tiny surges, in successive 
laps, like an endless relay race. But there are 
links without which nothing would be passed 
on, and for that reason, they deserve the 
gratitude of all who benefited from them. 

(Maalouf, 2008, p. 412) 
 
Tendo como objetivo estudar modos de implementar e de desenvolver os princípios da CI 

no contexto da formação inicial de professores de LP em Moçambique, assumindo a 

literatura um papel de mediação intercultural, o nosso estudo alicerça-se num paradigma 

interpretativo, construtivista e complexo, valorizando-se uma abordagem holística no 

processo de compreensão e construção do conhecimento.  

Centrando-nos numa abordagem metodológica de natureza qualitativa, que integra 

múltiplas interpretações da realidade, advogaremos que um estudo, apesar de se poder 

centrar eminentemente num paradigma e se enquadrar numa determinada abordagem 

metodológica, poderá convocar outros paradigmas e abordagens, diluindo-se, assim, as 

fronteiras estanques entre os mesmos.  

O nosso projeto de investigação institui-se como um estudo híbrido e, por esse motivo, 

alicerçado, epistemologicamente, nos paradigmas construtivista, da complexidade e 

interpretativo. Quanto à abordagem metodológica, assume-se, também de forma híbrida, 

essencialmente como um estudo de caso, com caraterísticas de investigação-ação, 

recorrendo à grounded theory  para o desenvolvimento das atividades previstas no RF. 

Partindo das nossas questões de investigação, dos nossos objetivos e dos conceitos que 

estruturam o nosso estudo, realçaremos a importância, em termos epistemológicos e 

metodológicos, dos três paradigmas referidos: interpretativo, construtivista, da 

complexidade. E centrar-nos-emos na dicotomia investigação-ação versus estudo de caso, 

http://www.azquotes.com/quote/1200840
http://www.azquotes.com/quote/1200840
http://www.azquotes.com/quote/1200840
http://www.azquotes.com/quote/1200840
http://www.azquotes.com/quote/1200840
http://www.azquotes.com/quote/1200840
http://www.azquotes.com/quote/1200840
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advogando que o nosso estudo seguirá uma abordagem de estudo de caso, envolvendo, 

também, relativamente ao programa de formação, a grounded theory. 

 

1.1. Hibridismo paradigmático 

 
Tomando o conceito de paradigma como elemento estruturador da investigação, 

potenciador do seu desenvolvimento e garante da sua validade, ou seja, “[...] the basic 

belief system or worldview that guides the investigator, not only in choices of method but 

in ontologically and epistemologically fundamental ways” (Guba & Lincoln, 1994, p. 105), 

posicionamo-nos epistemologicamente no campo científico da Educação, mais 

especificamente na Didática de Línguas, convocando três paradigmas, nos quais 

estruturaremos o nosso estudo: construtivista (Bryman, 2012; Creswell, 1990; Guba & 

Lincoln, 1994), interpretativo (Coutinho, 2014) e da complexidade (Morin, 1999; Morin et 

al., 2003). Assumimos, deste modo, uma posição de “complementaridade”, argumentando 

que “o investigador não tenha de se enquadrar num deles como o único e o melhor” 

(Coutinho, 2014, p. 33) e que todos os paradigmas referidos, denominados como 

paradigmas emergentes, não implicam posições contraditórias, mas sim de 

complementaridade. 

 

1.1.1. Paradigma da complexidade 
 

The prohibitive and imperative powers of 
paradigms, official beliefs, sovereign doctrines, 
and established truths combine to determine 
cognitive stereotypes, unquestioned received 
ideas, uncontested stupid beliefs, triumphant 
absurdities, and rejections of evidence in the 
name of evidence to expand their reign of 
intellectual and cognitive conformism in all 
latitudes.  

(Morin, 1999, p. 9) 
 

Este paradigma é convocado face à perspetiva holística assumida pelo estudo, assim como 

pela interligação de temas, conceitos e áreas disciplinares, num contexto exigente, mutável 

e complexo, tomando-se a realidade como uma “versão” múltipla, construída socialmente, 
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enformada pela ação dos sujeitos (Morin, 1999). No nosso estudo, pretendemos, assim, 

tornar mais compreensível o que é complexo, no processo em que a realidade 

constantemente se transforma, no sentido de explorar as potencialidades da literatura 

relativamente ao modo como se pensa o Eu e o Outro, como decorrem as interações e 

como se podem re/desconstruir (num sentido positivo) as imagens que detêm os sujeitos.  

Nesse sentido, abraça-se a complexidade, não no sentido de que nada pode ser 

compreendido, mas, como uma rejeição de visões redutoras e simplistas dos sujeitos, das 

culturas e das sociedades, defendendo o estabelecimento de conexões, de distinções, de 

contextualizações, de interações entre os sujeitos, de aceitação da incerteza, procurando 

abarcar a totalidade e, em simultâneo, a especificidade das partes (Morin, 1996). É 

importante que se tenha consciência da existência de múltiplas realidades e da influência 

do investigador sobre essa mesma realidade: “We should always remember to keep our 

ideas in their place as mediators and not identify them with reality” (Morin, 1999, p. 11). 

A integração neste paradigma implica, assim, que aceitemos que não existe uma verdade 

absoluta ou conclusões irrefutáveis (Morin, Ciurana, Motta & Valenzuela, 2003), que tudo 

está sujeito à ilusão e ao erro, o que se relaciona com a necessidade de o investigador ter 

consciência de que a sua mundividência tem influência sobre os sujeitos e sobre o 

conhecimento produzido, porque determinado pela interpretação. Só tendo essa perceção o 

investigador poderá incorporar a subjetividade, refletir sobre o modo como influencia o 

estudo e detetar, na terminologia de Morin (1999, p.6), “sources of error, illusion, and 

blindness”. Para este autor, só essa compreensão lhe permitirá adotar um espírito crítico, 

reflexivo e problematizador, que evitará uma atitude forçada de integrar um novo facto 

numa teoria que na realidade não o pode acomodar. Esta é uma das razões porque, no 

nosso estudo, iremos optar por uma abordagem metodológica de estudo de caso, com 

recurso a várias fontes de evidência e à triangulação dos resultados, que permitam a 

identificação de relações mútuas e recíprocas que integram um mundo complexo, no qual 

as partes e o todo se inter-relacionam e influenciam, reconhecendo-os como tendo 

“qualities or properties that would not be in the parts if they were isolated from each other, 

and certain qualities or properties of the parts may be inhibited by strictures exerted by the 

whole” (Morin, 1999, p. 14).  

É este reconhecimento das múltiplas dimensões do ser, das sociedades, das culturas — 

tomadas à semelhança de Morin (1999), como unidades complexas e multidimensionais — 
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que estrutura o nosso estudo e que se traduz concretamente na construção de um programa 

de formação de desenvolvimento da CI com base em modelos que integram várias 

dimensões e vários saberes (Byram, 1997; Deardorff, 2006 apud Deardorff, 2009) e que 

veem o ser humano como diverso em si mesmo, Unitas Multiplex30: “WE are all diverse” 

(Dervin, 2010, p. 4). Neste sentido, esses modelos (vide secção 1.3.2. da Parte I) vão apoiar 

a construção do nosso RF, que visa o desenvolvimento da CI através da mediação do texto 

literário, enquadrando fases formativas interdependentes, atitudes, habilidades, valores e 

conhecimentos dinâmicos e interativos, dimensões (cognitiva, afetiva, motivacional, 

analítica, praxeológica) e saberes (saber, ser, estar, compreender, aprender, fazer, 

empenhar-se, viver com os outros) inter-relacionados, que lhe conferem essa 

complexidade:  

 

In fact there is complexity whenever the various elements […] that 

compose a whole are inseparable, and there is inter-retroactive, 

interactive, interdependent tissue between the subject of knowledge and 

its context, the parts and the whole, the whole and the parts, the parts 

amongst themselves. Complexity is therefore the bond between unity and 

multiplicity. (Morin, 1999, p. 15) 

 

Importa, ainda, referir que a complexidade não é aqui tomada como complicação, mas sim 

como o recurso a um pensamento que é em si complexo, que engloba um conjunto de 

eventos, ações, interações, acasos interconetados, ou seja, a consciência de um 

“emaranhado”, “inextricável” que provoca “perplexidade”, “desordem”, “ambigüidade” e 

“incerteza” (Morin, Ciurana, Motta & Valenzuela, 2003, p. 44). Não se trata, conforme 

acima indicámos, de negar o conhecimento ou a possibilidade de o atingir, mas, sim, de 

reconhecer essa complexidade quando se lida com seres humanos, sociedades, e, no nosso 

estudo, com os princípios da EI. É essa consciência que nos permite ser mais rigorosos, 

procurar a coerência interna geral da investigação, assim como a coerência de análise e 

sistematização dos resultados.  
                                                
30 “Unitas Multiplex” - conceito de Morin, Ciurana e Motta (2003, p. 80), entendido como a “idéia de que a 
espécie humana é uma relação complexa dialógica e recursiva entre a unidade e a diversidade. Compreender 
o humano é compreender sua unidade na diversidade e sua diversidade na unidade.” Nesse sentido o ser é, 
simultaneamente, apresentado como “one and multiple” (Morin, 1999, p. 26). 
 



Parte II. Percurso metodológico 
 

 

 128 

Tendo em atenção que o conhecimento “constitui somente um certo tipo de aproximação 

da realidade” (Gontijo, 1998, p. 187), recorreremos, para além do “desenho sistemático e 

autoconsciente da pesquisa” (Augusto, 2014), à revisão por pares, nomeadamente no 

processo de categorização dos dados e à triangulação dos resultados, processos marcados 

pela confirmabilidade. A confirmabilidade surge associada à perspetiva por nós adotada 

enquanto investigadores e à nossa capacidade de nos distanciarmos e olharmos de forma 

objetiva para um processo no qual estamos envolvidos, nomeadamente enquanto docentes 

da turma objeto de estudo, assumindo uma postura responsável e questionadora (Coutinho, 

2008). 

No nosso estudo, que visa que os futuros professores se assumam, progressivamente, como 

agentes e mediadores interculturais, é importante não só o conceito de identidade e que 

reconheçam a complexidade e multiplicidade inerente a cada sujeito, mas que demonstrem 

compreensão crítica de identidades e culturas plurais, no sentido da valorização da 

diversidade cultural. Assim, está a ele subjacente a intenção de que os futuros professores 

desenvolvam não apenas o autoconhecimento e a autoconscientização crítica, num 

processo de autoexaminação e descentramento, mas a heterocompreensão crítica dos seres, 

das culturas, das identidades e do mundo: 

 

Those who recognize the diversity of cultures tend to minimize or 

obscure human unity; those who acknowledge human unity tend to 

consider cultural diversity as secondary. It is on the contrary appropriate 

to conceive of a unity that ensures and encourages diversity, a diversity 

that fits into unity. (Morin, 1999, p. 26) 

 

Deste modo, o reconhecimento da complexidade e da multiplicidade inerente a cada sujeito 

deve conduzir ao estabelecimento de relações de semelhança e diferença, com a 

consciência que os valores são ambivalentes e de que tudo está interligado (Morin, 1999). 

Sendo um dos objetivos do nosso programa de formação, e consequentemente do estudo, a 

valorização da diversidade cultural, consideramos, como Morin, fundamental a 

identificação e análise de visões preconceituosas, estereotipadas, quer veiculadas pelos 

textos literários, quer pelos sujeitos, e, consequentemente, compreender o modo como os 

sujeitos entendem que essas visões influenciam o modo de pensar e agir. Procura-se, assim, 
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que os sujeitos assumam posições etnorrelativas e não etnocêntricas: “These centrisms feed 

xenophobia and racism, sometimes to the point of treating foreigners as if they weren’t 

human beings” (Morin, 1999, p. 51). É nesse sentido que no nosso estudo se procura 

promover nos sujeitos a construção de relações baseadas na confiança, no respeito e na 

tolerância, entendendo a tolerância não como condescendência, paciência ou mesmo 

indiferença, mas como respeito, abertura, compreensão (Morin, 1999). 

O paradigma da complexidade está, assim, inerente não apenas à construção do nosso 

programa de formação, mas, sobretudo, ao modo como é tomada a interculturalidade no 

nosso estudo, procurando que os sujeitos entendam que os processos de interação com a 

alteridade devem ser tomados de forma holística e de que a auto e heterocompreensão 

englobam a constante aprendizagem e reaprendizagem, procurando superar os perigos da 

comunicação, como os mal-entendidos, a polissemia, a oposição entre o sentido expresso e 

o sentido entendido, o desconhecimento de valores inerentes a uma dada cultura, a 

incapacidade de nos colocarmos no lugar do Outro, a relação que fazemos de tudo como a 

nossa mundividência, procurando “viver com compreensão, solidariedade e compaixão” 

(Morin, Ciurana, Motta & Valenzuela, 2003, p. 105). Só assim se poderá caminhar em 

direção a um entendimento mútuo entre seres humanos, independentemente da distância 

que os separa, no sentido de ultrapassar mal-entendidos e contribuir para a compreensão 

mútua, procurando que os “cidadãos […] mesmo de culturas diferentes, compartilham da 

vivência comum do planeta, entendido como a casa de todos” (Morin, Ciurana, Motta & 

Valenzuela, 2003, p. 88). 

 

1.1.2. Paradigma construtivista 
 

Constructivism rejects the idea that there is 
objective knowledge in some external reality for 
the researcher to retrieve mechanistically. 
Instead, the researcher’s values and dispositions 
influence the knowledge that is constructed 
through interaction with the phenomenon and 
participants in the inquiry. 

(Given, 2008, p. 118) 
 

O nosso estudo está alicerçado num paradigma construtivista, em que a identidade e a 

cultura são tomadas como realidades emergentes “in a continuous state of construction and 
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reconstruction” (Bryman, 2012, p. 34). O conhecimento produzido é, assim, considerado 

como relativo, negando-se a existência de um conhecimento exterior e objetivo (Bryman, 

2012; Given, 2008), e tomando-se como uma construção do mundo social.  

Concretizando, o nosso RF, enformado por este paradigma, centrar-se-á na exploração da 

construção e reconstrução das identidades e dos discursos, nomeadamente no processo 

como as imagens das línguas e dos povos se constroem e desenvolvem sob a mediação da 

literatura. Nesse mesmo processo, “the researcher always presents a specific version of 

social reality” (Bryman, 2012, p. 33), o conhecimento, para além de relativo, é, também, 

múltiplo e indeterminado, do mesmo modo que a realidade envolvente (Bryman, 2012; 

Given, 2008). A realidade (ou as várias realidades) é, assim, entendida como uma 

construção social, relativa e mutável, não se visando atingir uma verdade absoluta, mas 

realidades diversas, contextualizadas e específicas, que se expressam subjetivamente 

(Augusto, 2014; Baxter & Jack, 2008; Creswell, 2009; Guba & Lincoln, 1994).  

O conhecimento, que é construído socialmente pelos sujeitos “as they engage with the 

world they are interpreting” (Creswell, 2009, p. 8), existindo na sua consciência como uma 

experiência subjetiva (Given, 2008, pp. 118–119), conduz esses sujeitos do estudo a um 

papel ativo, participante na construção desse mesmo conhecimento, a partir das suas 

perceções e ações enquanto atores sociais (Bryman, 2012). No nosso estudo, os sujeitos 

assumem eles próprios esta perspetiva, refletindo sobre as relações complexas entre 

línguas, culturas, sociedades e indivíduos, reconhecendo que não há uma representação 

uniforme, unívoca e estática. Os significados são, assim, múltiplos e variados, sendo o 

conhecimento construído na e através da interação social, o que se traduz num processo 

dinâmico “in a constant state of revision” (Bryman, 2012, p. 33).  

Nesse sentido, no nosso estudo, o conhecimento é, assim, produzido i) através da interação 

entre os sujeitos, ii) destes com o texto literário e iii) na relação com o investigador. 

Através da interação entre os sujeitos (i), porque estes devem mobilizar os conhecimentos 

adquiridos para demonstrar abertura face à diversidade linguística, cultural e individual, 

atribuindo significado às suas experiências no mundo social, desenvolvendo “subjective 

meanings of their experiences-meanings” (Creswell, 2009, p. 8); na interação dos sujeitos 

com o texto literário (ii), no sentido em que identificam sentimentos, informações e visões 

do mundo múltiplas, contrastando perspetivas divergentes, e compreendendo que: 
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[…] interpretation develops out of a constant back-and-forth movement 

between parts and the whole; one understands the meaning of a sentence 

based on the relationship between individual words. The meaning of 

individual words depends on their situation within the context of the 

entire sentence. This applies similarly to passages of text in relation to 

the entire work and, analogously, to individual experience in the social 

world. The process is circular in that there is no obvious starting or end 

point; meaning is dynamic and developed in the very process of 

interpretation. (Given, 2008, p. 116) 

 

E na relação com o investigador (iii), porque este deve procurar abarcar a complexidade 

dos pontos de vista e de visões para interpretar, fazer sentido, construir conhecimento a 

partir do significado que os sujeitos atribuem ao mundo (Creswell, 2009). O conhecimento 

é, desse modo, neste estudo, co-construído e negociado (Given, 2008), sendo necessário 

que o investigador reconheça, não apenas que “their own backgrounds shape their 

interpretation, and they position themselves in the research to acknowledge how their 

interpretation flows from their personal, cultural, and historical experiences”, mas, 

também, que o conhecimento é marcado “by the researcher's own experiences and 

background” (Creswell, 2009, pp. 8–9). Assim, há um papel duplo, dos sujeitos e do 

investigador, quer na perceção das experiências e do mundo, quer na construção de 

conhecimento a partir dessas perceções (Given, 2008, p. 117). 

Neste paradigma, o contexto assume um papel fundamental, uma vez que “an individual’s 

understanding is mediated by his or her sociohistorical context” (Given, 2008, p. 117), 

sendo necessário que o investigador procure compreender esse contexto e que com ele 

contacte (Creswell, 2009), assumindo que as identidades, os sujeitos, as culturas e as 

sociedades se encontram num estado simultaneamente recursivo e contínuo de construção 

e reconstrução (Bryman, 2012). O nosso estudo alicerça-se, nesse sentido, na compreensão 

e extração de significados através de processos de envolvimento e interação com os 

sujeitos, num contexto mutável que enforma o investigador e do qual é um dos elementos, 

que se constrói e reconstrói constantemente, relativamente ao modo como as imagens 

podem ser trabalhadas, através de textos literários, com vista ao desenvolvimento da CI. 

Visando, em termos de conhecimento, a compreensão crítica do sujeito, do Outro, da 
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linguagem e do mundo, o nosso estudo fundamenta-se na compreensão interpretativa e 

reflexiva do significado que é atribuído pelos sujeitos ao mundo que os rodeia (Given, 

2008), pelo que este paradigma é frequentemente combinado com o interpretativo 

(Creswell, 2009), ou, mesmo, com ele identificado (Amado, 2009; Coutinho, 2014).  

 

1.1.3. Paradigma interpretativo 
 

Investigar implica interpretar ações de quem é 
também intérprete, envolve interpretações de 
interpretações – a dupla hermenêutica em ação. 
Além de parciais e perspetivadas as 
interpretações são circulares. A interpretação da 
parte depende da do todo, mas o todo depende 
das partes. 

(Coutinho, 2014, p. 18) 
 

Este paradigma, também denominado hermenêutico, naturalista, qualitativo (Coutinho, 

2014) e/ou fenomenológico-interpretativo (Amado, 2009), assume-se numa linha contínua 

face ao que foi defendido relativamente aos paradigmas da complexidade e construtivista, 

no sentido em que nada é negado, mas, sim, complementado. Nos paradigmas referidos, 

assim como no interpretativo, a construção do significado da(s) complexa(s) realidade(s) 

humana(s), socialmente localizada(s), constrói-se pela interação de forma indutiva, 

assumindo o investigador um posicionamento implicado. 

O nosso estudo, em termos epistemológico, ontológico e metodológico, integra-se no 

paradigma interpretativo (Coutinho, 2014), assumindo-se, deste modo, uma perspetiva 

holística da realidade, ou melhor, da existência de realidades diversificadas “sob a forma 

de construções mentais social e experiencialmente localizadas” (Coutinho, 2014, p. 17), 

reconhecendo-se que a “sociedade é [...] o resultado da intenção humana consciente” e que 

“as inter-relações entre objeto e investigador são inseparáveis” (Alves, 2014, p. 26). Neste 

sentido, para promover o desenvolvimento da CI, essencialmente nas suas dimensões 

afetiva, cognitiva e analítica, o nosso programa de formação instaura-se como um 

“processo contínuo de construção de múltiplas versões da realidade” (Coutinho, 2014, p. 

16), promovendo “múltiplas formas de interpretar as experiências” (Bogdan & Biklen, 

2013, p. 54), procurando compreender as “intenções e significações — crenças, opiniões, 

percepções, representações, perspectivas, concepções, etc. — que os seres humanos 
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colocam nas suas próprias acções, em relação com os outros e com os contextos em que e 

com que interagem” (Amado, 2009, p. 70). 

É, consequentemente, fundamental o ponto de vista — assim como as formas de ver o 

mundo — dos sujeitos do estudo (e do investigador), pelo que se procura entrar no seu 

mundo pessoal, procurando entender como interpretam as situações e quais os significados 

que lhes atribuem, uma vez que a realidade (ou múltiplas realidades) só pode ser 

compreendida relativamente ao modo como é percecionada por esses sujeitos (Amado, 

2009; Bogdan & Biklen, 2013; Coutinho, 2014). Portanto, do mesmo modo que nos 

paradigmas da complexidade e construtivista, as realidades, neste paradigma interpretativo, 

são, também, tomadas de forma relativa e contextualizada: “há múltiplas realidades que 

existem sob a forma de construções mentais social e experiencialmente localizadas” 

(Coutinho, 2014, p. 17). E realça-se, de igual modo, “a natureza socialmente construída” 

(Amado, 2009, p. 69) dessas realidades, através da interação contextualizada, que permite 

a construção de sentido. Essa interação ocorre numa “dupla hermenêutica” (Coutinho, 

2014, p. 18), em que sujeitos e investigador interagem entre si e com o mundo, 

interpretando as situações, atribuindo-lhes significado, no sentido de compreender as 

realidades que os enformam. 

Assim, a construção do conhecimento depende e é influenciada diretamente pelas 

perspetivas do investigador e dos sujeitos (Bogdan & Biklen, 2013), que são ambos, em 

simultâneo,  “intérpretes” e “construtores de sentido” (Usher apud Coutinho, 2014, p. 18), 

face a uma realidade que se traduz no significado que advém das suas experiências 

(Amado, 2009). No nosso estudo, o investigador deve assumir esse papel de “construtor do 

conhecimento” (Coutinho, 2014, p. 17), adotando uma perspetiva reflexiva e dinâmica, 

assim como uma posição relativista, face à descrição das imagens das línguas e povos 

lusófonos dos professores moçambicanos de LP em formação inicial e ao modo como as 

mesmas são e poderão ser re/desconstruídas através da literatura, e, desta forma, contribuir 

para desenvolver as competências de mediação intercultural.  

A partilha da construção social de sentidos realizada pelos sujeitos e pelo investigador 

manifesta-se através da linguagem, realçando-se, neste paradigma, o modo como “os 

fenómenos […] são percebidos e manifestados pela linguagem” e como se posicionam face 

“a outros significantes”, através de elementos subjetivos implicados linguisticamente, 

como “ideias, crenças, normas, valores, expectativas, intenções, opiniões, e, até emoções” 
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(Amado, 2009, pp. 70-71), que transformam cada um desses seres humanos em “um 

produto e um produtor de cultura” (Amado, 2009, p. 72). 

Parece-nos, ainda, fundamental referir que fizemos a opção por um paradigma mais 

interpretativo do que sociocrítico, ainda que o nosso estudo implique um “olhar analítico 

sobre todos os fenómenos, sobre todas as explicações” (Coutinho, 2014, p. 21), em que 

“cada actor social [veja] o mundo através da sua própria racionalidade” (Coutinho, 2014, p. 

21), onde o investigador está “situado socialmente” (p. 20) e em que, através do programa 

de formação, assuma uma perspetiva interventiva, que procura identificar mudanças. No 

entanto, atendendo a que o estudo foi desenvolvido num contexto em que a investigação é 

ainda incipiente, nomeadamente no que diz respeito à CI, a sua finalidade é essencialmente 

compreender, sem uma intenção explícita de transformação, dado que não se pode 

imediatamente “intervir” e procurar “transformar” o que não se conhece. Este 

enquadramento no paradigma interpretativo fundamenta-se, convocando Coutinho (2014), 

no facto de a finalidade investigativa ser fundamentalmente “Compreender”, “Interpretar”, 

“Descobrir significados” (p. 23), incidindo sobre “a ação humana no processo da 

comunicação” (p. 20), sendo a “produção do conhecimento [...] concebida como um 

processo circular, iterativo e em espiral” (p. 19), e pretendendo-se que a 

“representatividade das conclusões [...] [seja] social e teórica assente em critérios de 

compreensão e de pertinência” (Amado, 2009, p. 73). 

Importa referir em termos paradigmáticos que as três perspetivas apresentadas se 

conjugam, detendo múltiplos pontos em comum, mas assumindo-se, na terminologia dos 

autores que lhes dão corpo, como distintas. Na nossa perspetiva, diferem sobretudo no 

modo como são tomadas, centrando-se o paradigma da complexidade mais sobre a 

natureza das realidades sobre as quais versa, ao passo que o paradigma construtivista é 

tomado na perspetiva da construção do conhecimento e o interpretativo, em articulação 

com os dois, mas apresentado mais de um ponto de partida metodológico, de análise dessas 

realidades e construção do novo conhecimento. Apesar dessa distinção face às diferentes 

perspetivas em que se assumem, têm inúmeros pontos em comum ao partirem de um 

mundo fluído que se instituí numa modernidade líquida (Bauman & Donskis, 2016), que 

implica a incerteza do mundo, do presente e do futuro, onde os seres, as sociedades e as 

culturas assumem múltiplas dimensões e essa diversidade, interna e externa. Nesse sentido, 

as realidades múltiplas e diversas são informadas e enformadas pelos sujeitos e construídas 
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socialmente, numa perspetiva que toma o conhecimento como provisório, aberto, 

rejeitando visões absolutas e redutoras.  

 

1.2. Natureza qualitativa da investigação 

 
Uma teoria não é o conhecimento, ela permite o 
conhecimento. Uma teoria não é uma chegada, é 
a possibilidade de uma partida. Uma teoria não é 
uma solução, é a possibilidade de tratar um 
problema. Uma teoria só cumpre seu papel 
cognitivo, só adquire vida, com o pleno emprego 
da atividade mental do sujeito.  

(Morin et al., 2003, p. 24) 
 

Quanto à natureza do estudo, e dado que a mesma se interrelaciona com os paradigmas nos 

quais a investigação se institui, ela é qualitativa, fundamentando-se, não apenas, nem 

essencialmente, na ausência de quantificação, mas, epistemologicamente, no facto de se 

visar a compreensão holística da realidade, no sentido de se produzirem interpretações 

da(s) realidade(s) com recurso a processos indutivos que partem de inferências sobre os 

dados recolhidos (Amado, 2009; Bryman, 2012), e, ontologicamente, no interesse face ao 

modo como “diferentes pessoas dão sentido às suas vidas” (Bogdan & Biklen, 2013 p. 50), 

visando testar ou gerar teorias (Bryman, 2012). 

Verificamos, deste modo, que, numa perspetiva de investigação qualitativa, a realidade é 

múltipla e contextualizada (Augusto, 2014; Coutinho, 2014; Dal-Farra & Lopes, 2013), 

uma vez que se assume que as ações dos sujeitos são indissociáveis do contexto em que se 

verificam. Neste sentido, “divorciar o ato, a palavra ou o gesto do seu contexto é perder de 

vista o significado.” (Bogdan & Biklen, 2013, p. 48). A realidade social é criada pelos 

sujeitos, assumindo-se como contextualizada e mutável, visando não “a uniformização dos 

comportamentos mas a riqueza da diversidade individual” (Coutinho, 2014 p. 29).  

Nesse sentido, procura-se, no nosso estudo, desvendar significados através das ações e 

interações situadas dos sujeitos (Creswell, 2009) no que diz respeito à valorização da 

diversidade individual, linguística e cultural, procurando abordar “o mundo de forma 

minuciosa”, uma vez que a “abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja 

examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma 

pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de 
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estudo” (Bogdan & Biklen, 2013, p. 49). Visa-se, assim, “faz[er] luz sobre a dinâmica 

interna das situações” no que diz respeito ao desenvolvimento da CI potenciada pelas 

imagens veiculadas pela literatura lusófona, recorrendo ao modo como os sujeitos 

experienciam o mundo, como estruturam a realidade e interpretam esse mundo e essa 

realidade. Estabelece-se, deste modo, “uma espécie de diálogo entre os investigadores e os 

respetivos sujeitos” (Bogdan & Biklen, 2013, p. 51), mediado pelos textos literários, 

procurando-se compreender as “intenções e situações”, ou seja, “descobrir significados nas 

ações individuais e nas interações sociais a partir a perspetiva dos autores intervenientes 

no processo” (Coutinho, 2014, p. 28). 

De modo que “a construção da teoria se processe de modo indutivo e sistemático, a partir 

do próprio terreno à medida que os dados empíricos emergem” (Creswell, 1994 apud 

Coutinho, 2014, p. 28), a interpretação do investigador ganha forma e consistência após o 

processo de recolha de dados, uma vez que as “abstrações são construídas à medida que os 

dados particulares que foram recolhidos se vão agrupando” (Bogdan & Biklen, 2013, p. 

50). Este é um dos motivos porque se optou, em termos de desenho metodológico, pelo 

recurso à grounded theory, ou seja, por uma aproximação indutiva à relação que se 

estabelece entre a prática e a teoria (Bryman, 2012), e pela construção de conhecimento 

que só ganha forma após a recolha e análise dos dados, desvendando-se propósitos, 

intenções e significados (Coutinho, 2014). 

Os dados serão, no nosso estudo, apresentados e analisados de forma descritiva, incluindo 

a transcrição de episódios significativos recolhidos na gravação/observação de aulas e nos 

focus group, a apresentação e interpretação das respostas aos inquéritos por questionário e 

os portfólios dos futuros professores em formação, procurando “analisar os dados em toda 

a sua riqueza” e respeitar “a forma em que estes foram registados ou transcritos” (Bogdan 

& Biklen, 2013, p. 48). É, assim, compreensível e inevitável que o investigador assuma um 

papel ativo e determinante na interpretação dos dados, “recolhidos em situação e 

complementados pela informação que se obtém através do contacto direto” (Bogdan & 

Biklen, 2013, p. 48), possível apenas pela “interrelação do investigador com a realidade 

que estuda”, o que contribui para que “a construção da teoria se processe, de modo 

indutivo e sistemático, a partir do próprio terreno à medida que os dados empíricos 

emergem” (Coutinho, 2014, p. 28). 
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Esta investigação de natureza qualitativa pretende não apenas compreender os fenómenos 

em estudo, mas fazê-lo de forma aprofundada, investigando o que a eles está subjacente 

(Fernandes, 1991), razão pela qual o processo é tão ou mais importante que os resultados 

(Bogdan & Biklen, 2013), procurando-se que exista um diálogo constante entre os dados 

recolhidos/observados na prática e a teoria interpretativa (Coutinho, 2014).  É, assim, que, 

no nosso estudo, através da interpretação do mundo social dos sujeitos (Bryman, 2012), se 

procura contribuir para a apresentação de possíveis indícios e evidências que permitam o 

desenvolvimento de um quadro epistemológico e praxeológico que promova, através da 

literatura em língua portuguesa, o desenvolvimento da CI no contexto em estudo. 

 

1.3. Hibridismo na abordagem metodológica 

 

Face às questões de investigação e aos objetivos propostos, coube-nos identificar a 

abordagem metodológica mais apropriada. Neste ponto, julgamos que o nosso estudo tem 

um caráter participativo e interventivo, nomeadamente na ligação entre o diagnóstico das 

imagens das línguas e dos povos da CPLP (e sua descrição) e o programa de formação 

construído com recurso ao texto literário, que poderá contribuir para a re/desconstrução 

dessas imagens.  

 

1.3.1. Investigação-ação 
 

Para resolver a dicotomia com que nos deparamos relativamente à abordagem 

metodológica que enquadraria o estudo, começamos por analisar as caraterísticas da 

investigação-ação e os pontos de contacto entre esta abordagem e o nosso estudo. A 

investigação-ação apoia-se na realidade educativa, procurando intervir sobre um problema 

real (Amado, 2009; Bogdan & Biklen, 2013; Lodico, Spaulding, & Voegtle, 2006). O 

nosso estudo partilha esse caráter situacional — “a investigação [centra-se] sobre um 

determinado problema diagnosticado em contexto social” (Amado, 2009, p. 169) —,  ao 

identificar como problema a ausência de orientações e práticas curriculares de EI, ao nível 
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da formação inicial de professores, num contexto multilingue e multicultural como o 

moçambicano.  

Um outro ponto de contacto entre esta abordagem e o nosso estudo reside no facto de se 

procurar “entrosar metodologias de investigação com praxiologias da acção” (Amado, 

2009, p. 175). Esta relação entre a teoria e a prática, ou, de acordo com Amado (2009, p. 

171), entre a “reflexividade” e a “realidade vivida”, está patente no nosso estudo através do 

programa de formação, que visa, mobilizando o texto literário como instrumento de 

mediação, desenvolver a CI. A investigação assume, assim, um carácter participativo e 

interventivo (Coutinho et al., 2009, p. 362), ao estabelecer “a bridge between practitioner 

understanding and the generation of theoretical knowledge to inform action” (Given, 2008, 

p. 6). Realça-se, consequentemente, a importância da reflexão sobre a prática, no sentido 

em que se considera, como Lodico et al. (2006), que “educators have a professional 

responsibility to reflect on their own practice” (p. 289), dado que esse aspeto reflexivo é 

essencial para a produção de conhecimento (Amado, 2009; Given, 2008). 

Um outro ponto de contacto entre o nosso estudo e esta abordagem é a centralidade do 

conhecimento dos participantes (Lodico et al., 2006), que se instituem como “sujeitos 

activos, produtores de conhecimento e com uma «voz» a ser ouvida” (Amado, 2009, p. 

172). O nosso estudo, “grounded in the values and culture” dos participantes (Given, 2008, 

p. 6), centra-se na investigação sobre “atitudes e valores”, podendo conduzir a uma 

“modificação dos sistemas de valores dos alunos com vista a alguns aspectos da vida” 

(Coutinho et al., 2009, p. 374). 

No entanto, apesar do nosso estudo tomar os participantes como ativos “produtores de 

conhecimento”, ele distancia-se desta abordagem no modo de atuação destes sujeitos. Há, 

de facto, um trabalho colaborativo na produção do conhecimento ao longo do programa de 

formação, assim como uma valorização do conhecimento situado e prático dos sujeitos 

(Amado, 2009), mas não relativamente ao próprio processo de investigação, não se 

verificando uma coautoria na identificação, colaborativa, dos problemas e de possíveis 

soluções (Amado, 2009; Given, 2008; Lodico et al., 2006). Não se pode, assim, afirmar 

que, no nosso estudo, “research is […] carried out by a partnership of participants who are 

“insiders” to the situation under research”, ou, ainda, que “adopting the role of researchers, 

practitioners are able to reflect on and make explicit the tacit knowledge that guides their 

practice, and their involvement as co-researchers” (Given, 2008, p. 6).  
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Outro aspeto determinante para o afastamento do nosso estudo desta abordagem 

metodológica é o carácter cíclico da investigação. Apesar de o nosso programa de 

formação prever vários momentos de intervenção, em diferentes disciplinas, ao longo de 

vários semestres, não se pode afirmar o referido caráter cíclico da investigação, dado que 

as intervenções se focam em diferentes aspetos e componentes da CI, com diferentes textos 

e abordando diferentes valores, atitudes, habilidades e conhecimentos. Na investigação-

ação, a inclusão de “several waves of data collection, reflection on the data” (Lodico et al., 

2006, p. 291), visa, não apenas a redefinição do problema, mas, também, novas 

planificações com base nos resultados do ciclo anterior e propostas de melhoria concretas 

para uma determinada prática (Amado, 2009; Given, 2008; Lodico et al., 2006). 

Este último aspeto, a ação explícita para a mudança, é outro fator que afasta o nosso estudo 

desta abordagem. Apesar de considerarmos que o programa de formação pode contribuir 

“to change and improve educational practices” (Lodico et al., 2006, p. 290), não se 

considera essa a principal finalidade do estudo. A investigação-ação pressupõe que se 

desencadeiem ações que introduzam mudanças, que desafiem práticas instituídas e que 

visem explícita e conscientemente uma transformação social, uma melhoria da prática atual 

(Amado, 2009; Bogdan & Biklen, 2013; Given, 2008; Lodico et al., 2006). Essa mudança, 

na investigação-ação, tem, muitas vezes, implicações históricas e políticas, assumindo-se a 

emancipação dos participantes face a algum tipo de opressão como uma das finalidades 

desta abordagem (Amado, 2009; Bogdan & Biklen, 2013; Given, 2008).  

O nosso estudo não partilha dessa finalidade última, nem se assume como produtor 

explícito de mudanças, uma vez que o nosso principal objetivo é compreender de forma 

aprofundada um caso não estudado até ao momento. É, assim, esta intenção de conhecer 

antes de agir, sem uma intenção explícita de transformação, que nos leva, após aturada 

reflexão, a seguir uma abordagem de estudo de caso, exploratório e descritivo, dado que 

não se pode imediatamente “intervir” e procurar “transformar” o que não se conhece.  

 

1.3.2. Estudo de caso 
 

Nesse sentido, partindo das questões de investigação traçadas, desenhou-se um estudo de 

caso, centrado na formação inicial dos professores moçambicanos, que foi desenvolvido 
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através de um “estudo intensivo e detalhado” (Coutinho & Chaves, 2002, p. 223) visando a 

compreensão holística, aprofundada, do caso em estudo, limitado temporalmente (três 

anos), contextualizado (formação inicial de professores moçambicanos), complexo 

(partindo e procurando trabalhar as imagens, mutáveis e complexas, das línguas e dos 

povos da CPLP), focado e específico, tendo como objetivo o desenvolvimento da CI na 

formação de professores moçambicanos através de um programa de formação mobilizando 

o texto literário como instrumento de mediação cultural.  

Este estudo é exploratório, descritivo e interpretativo, aplicado à exploração de situações 

em que a intervenção não tem resultados claros, únicos e/ou pré-definidos, conducente a 

uma descrição detalhada e exaustiva do fenómeno em análise de forma contextualizada 

(Yin, 2009, 2014).  

Apresentaremos, seguidamente, as caraterísticas que integram o nosso estudo nesta 

abordagem metodológica. O nosso caso, visando “captar a complexidade de um caso 

único” (Stake, 2012, p. 11), centra-se no papel da literatura no desenvolvimento da CI 

numa turma de professores de LP em formação inicial na UPN, assumindo-se como 

complexo, focado, profundo e, simultaneamente, com um caráter específico (Amado, 

2009; Bogdan & Biklen, 2013; Bryman, 2012; Coutinho, 2014; Given, 2008). Visamos, 

assim, a compreensão do caso de forma holística, “integral, descritiva e interpretativa, 

estruturante e polissémica”, podendo apoiar a criação de novas teorias e pistas para 

investigação futura (Baxter & Jack, 2008; Coimbra & Martins, 2013; Coutinho & Chaves, 

2002; Lodico et al., 2006). 

O estudo de caso implica o recurso a múltiplas fontes de dados, através da aplicação de 

diferentes técnicas e instrumentos (Amado, 2009; Coutinho, 2014; Lodico et al., 2006; 

Yin, 2014), assim como a “diversidade de procedimentos analíticos” (Amado, 2009, p. 

131), necessária para fazer face, não apenas à multiplicidade dos dados obtidos, mas, 

também, à variedade de objetivos inerentes ao estudo. Procurando articular os objetivos da 

investigação com as técnicas e instrumentos de recolha de dados, recorremos: à análise 

documental, quer das orientações político-educativas moçambicanas à luz dos princípios 

da EI, quer dos portfólios elaborados pelos alunos durante o programa de formação, 

englobando os exercícios realizados e comentários/reflexões produzidos ao longo do 

processo; à inquirição por questionário, para o diagnóstico das imagens das línguas e dos 

povos; à observação participante, durante o programa de formação, com gravação áudio de 



Parte II. Percurso metodológico 
 

 

 141 

todas as sessões, das quais fizemos, posteriormente, a transcrição dos episódios 

significativos; e à inquirição por focus group, visando a discussão e reflexão conjunta 

sobre as imagens iniciais extraídas do questionário, as respostas às atividades, as dinâmicas 

mais relevantes de sala de aula e excertos dos portfólios. Destacamos, aqui, em relação 

com o recurso a múltiplas fontes de evidências, o necessário papel da triangulação dos 

resultados, pois será essa triangulação uma das formas de validação das conclusões do 

estudo (Amado, 2009; Lodico et al., 2006). 

O processo de apreensão holística do caso em estudo incide sobre a descoberta de 

significado, produzido quer pelos sujeitos do estudo — centrado nos seus pontos de vista 

—, quer pelo investigador —  “orientação de não julgamento, abstendo-se de juízos de 

valor e explicitando balanços possíveis” (Amado, 2009, p. 129) —, implicando a análise 

minuciosa, intensiva e aprofundada desse caso, reconhecendo-se a complexidade inerente 

às situações e relações implícitas no estudo (Amado, 2009; Bryman, 2012; Coutinho, 2014; 

Creswell, 2009; Given, 2008; Lodico et al., 2006). Procura-se, assim, capturar, 

simultaneamente, a complexidade e a unidade do caso (Amado, 2009; Bryman, 2012), que 

se vai especificando, através de uma tomada de decisões que se prolonga ao longo dos três 

anos do processo investigativo e que se traduz na passagem de “uma fase de exploração 

alargada” para “uma área mais restrita de análise dos dados coligidos” (Bogdan & Biklen, 

2013, p. 90), no sentido de “compreender o caso no seu todo e na sua unicidade” 

(Coutinho, 2014, p. 335).  

Uma caraterística essencial dos estudos de caso é que eles são limitados espacial e 

temporalmente (Bogdan & Biklen, 2013; Bryman, 2012; Coutinho, 2014; Creswell, 2009), 

ou seja, o caso é “um sistema limitado”, tendo fronteiras “em termos de tempo, eventos ou 

processos” (Coutinho, 2014, p. 336). Destaca-se, igualmente, a importância determinante 

do contexto (Amado, 2009), sendo que, à medida que vamos “conhecendo melhor o tema 

em estudo, os planos são modificados e as estratégias selecionadas” (Bogdan & Biklen, 

2013, p. 90), no sentido de atingir uma “comprehensive and consistent picture of a case” 

(Given, 2008, p. 70). O contexto em que o estudo de caso ocorre determina, segundo 

Amado, “o objectivo de explicar/compreender o que lhe é específico” (Amado, 2009, p. 

123). Exigindo um investigador implicado, o estudo do caso procura, assim, contribuir para 

a compreensão descrição e/ou explicação do fenómeno em estudo (Coutinho, 2014; Given, 

2008; Lodico et al., 2006). Alguns autores referem-se, ainda, à possibilidade 
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transformadora dos estudos de caso, no sentido em que poderão contribuir, não apenas para 

“compreender os fenómenos”, mas também para “trazer alguma mudança aos 

conhecimentos generalizados sobre o assunto” (Amado, 2009, p. 128). Verifica-se, assim, 

um possível contributo dos estudos de caso para gerar teoria ou para a complementar, o 

que se sobrepõe a uma das críticas de que é alvo: a impossibilidade de generalização dos 

dados. Como refere Bryman, a questão crucial, nos estudos de caso, não é a possibilidade 

(ou não) de se generalizarem os resultados, mas “how well the researcher generates theory 

out of the findings” (2012, p. 71), ou seja, a possibilidade do estudo ser descrito, 

“relatado”, de visar melhorar a educação e poder alargar “os limites do conhecimento 

existente” (Amado, 2009, p. 132), é que lhe atribui validade científica. No nosso estudo, 

não se procura, assim, generalizar os resultados, mas reconhecer indícios do 

desenvolvimento da CI e identificar caraterísticas do dispositivo de formação e do seu 

design que parecem mais potenciadoras do desenvolvimento dessa competência no 

contexto em questão, podendo contribuir para novas propostas a integrar no currículo de 

formação de professores de LP neste contexto em concreto.  

Relativamente à tipologia do estudo de caso, são várias as posições dos diferentes autores e 

variadas também as terminologias adotadas. Tomando como referência Yin (2014), o 

estudo é simultaneamente exploratório — justificado pela ausência de estudos anteriores e 

pelo “suporte para a teorização” (Meirinhos & Osório, 2010, p. 57) — e descritivo, através 

da descrição aprofundada de um fenómeno contextualizado (Baxter & Jack, 2008; Coimbra 

& Martins, 2013; Coutinho & Chaves, 2002; Meirinhos & Osório, 2010; Yin, 2014). 

Quanto à terminologia de Stake (2012), o estudo é eminentemente intrínseco, por visar a 

compreensão de um caso específico em si mesmo (Stake, 2012; Stake, 1995 cit. in 

Coutinho & Chaves, 2002, p. 226; Meirinhos & António, 2010), podendo, no entanto, ao 

longo do seu desenvolvimento, assumir um caráter mais instrumental, no sentido em que 

poderá contribuir para a teorização do tema (Coutinho, 2014). 

Segundo a terminologia de Bogdan e Bilken (2013), o estudo é simultaneamente 

situacional (contexto específico/perspetiva dos participantes) e observacional (recurso à 

observação participante): “a melhor técnica de recolha de dados consiste na observação 

participante e o foco do estudo centra-se numa organização particular […] ou nalgum 

aspeto particular dessa organização” (Bogdan & Biklen, 2013, p. 90). 
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Em síntese, este estudo centrado no desenvolvimento da CI numa turma de professores de 

LP em formação inicial na UPN (UR), mobilizando a literatura como instrumento de 

mediação, enquadra-se numa constelação paradigmática, que convoca os paradigmas da 

complexidade, interpretativo e construtivista. De natureza qualitativa e assumindo uma 

perspetiva holística da realidade, que se toma como uma construção social, cujos 

significados resultam de processos de envolvimento e interação com os sujeitos, num 

contexto mutável, que se constrói e reconstrói constantemente, o estudo adota uma 

abordagem metodológica de estudo de caso de tipo exploratório e descritivo. No capítulo 

que se segue, tendo estes pressupostos epistemológicos como base, apresentamos o 

desenho e operacionalização da investigação. 
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Capítulo 2. Desenho e operacionalização da investigação 
 

No que diz respeito ao desenho da investigação (vide Figura 8), o estudo procura integrar 

os objetivos da investigação com as técnicas e instrumentos de recolha de dados, partindo 

da análise documental e de conteúdo das orientações político-educativas moçambicanas e 

do currículo de formação inicial de professores de língua portuguesa quanto às orientações 

para a EI para, numa fase posterior, o diagnóstico das imagens das línguas e dos povos da 

CPLP, através da realização de um inquérito por questionário. Será posteriormente 

elaborado um RF (vide apêndice 1), organizado em três eixos, que dará origem a um 

programa de formação visando o desenvolvimento da CI na formação inicial desses 

professores, englobando em termos de técnicas e instrumentos de recolha de dados o 

recurso à observação participante de/nas aulas de várias disciplinas (vide tabela 3), 

integrando as atividades realizadas pelos estudantes (portfólios), à áudio-gravação das 

aulas e transcrição de episódios significativos e à inquirição por focus group. Busca-se, 

com este desenho, que se apresenta em detalhe abaixo, poder reconhecer indícios do 

desenvolvimento da CI e identificar caraterísticas do dispositivo de formação e do seu 

design que parecem mais potenciadoras do desenvolvimento dessa competência no 

contexto de formação inicial de professores de Língua Portuguesa em Moçambique. 

 

2.1. Questões de investigação 
 
We should also see that every human being, even 
a person confined in the most ordinary life, is a 
cosmos in himself. He carries inner multiplicities 
and virtual personalities, endless imaginary 
characters, a polyexistence in the real and the 
imaginary, sleep and waking, obedience and 
transgression, ostensible and secret, and larval 
squirming in his bottomless caves and chasms. 
Everyone contains galaxies of dreams and 
fantasies, unsatisfied flights of desire and love, 
abysses of unhappiness, immensities of icy 
indifference, conflagrations of fiery stars, waves 
of hatred, mindlessness, flashes of lucidity, 
outbursts of dementia...  

(Morin, 1999, p. 27) 
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O nosso projeto, desenvolvido num contexto multilingue e multicultural como o 

moçambicano, no qual se regista a ausência de orientações e práticas curriculares de EI ao 

nível da formação inicial de professores, tem como objeto de estudo o desenvolvimento da 

CI na formação inicial de professores moçambicanos através do texto literário como 

instrumento de mediação.  

Nesse sentido, o nosso estudo procura dar resposta às seguintes questões de investigação:  

1) Como é que as diretrizes das políticas/orientações curriculares moçambicanas 

abordam os princípios da EI?   

2) Que indícios de possibilidades de ação e de interpretação do mundo podemos 

encontrar nas imagens das línguas e dos povos da CPLP manifestadas pelos 

sujeitos? 

3) Como pode ser trabalhada a CI na formação inicial de professores de LP em 

Moçambique?  

 

Esta última questão, devido ao seu caráter abrangente, subdivide-se em quatro questões 

essenciais:  

3a) Que atitudes, valores, habilidades e conhecimentos devem ser integrados no 

referencial de formação que vise o desenvolvimento da CI, mobilizando a literatura 

em língua portuguesa como instrumento de mediação? 

3b) Com base nesse referencial, quais as componentes da CI que devem ser 

convocadas para a conceção e implementação de um programa de formação 

intencionalmente construído com a finalidade de tomar a literatura em língua 

portuguesa enquanto instrumento de mediação intercultural?  

3c) Que indícios temos do desenvolvimento da CI nestes sujeitos induzidos pelo 

programa de formação? 

3d) Que atividades do programa de formação parecem mais potenciadoras do 

desenvolvimento da CI  dos sujeitos? 

 

2.2. Objetivos de investigação 
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O nosso principal objetivo é, assim, contribuir para a implementação e desenvolvimento 

dos princípios da EI no contexto da formação inicial de professores de língua portuguesa 

(LP) em Moçambique, considerando que a exploração da CI no ensino da LP, através da 

literatura, contribuirá para que os formandos possam assumir consciente e criticamente a 

função de “mediadores interculturais” na sua futura atividade docente. 

No sentido de dar resposta às questões de investigação enunciadas, delineamos os 

seguintes objetivos orientadores da investigação:  

1) Analisar as orientações político-educativas moçambicanas de formação inicial de 

professores à luz dos princípios da EI;  

1a) Analisar a forma como os princípios da EI se articulam com as diretrizes das 

políticas educativas governamentais; 

1b) Analisar a forma como os princípios da EI se articulam com o currículo de 

formação inicial de professores de LP na UPN (atual UR); 

2) Diagnosticar as imagens das línguas e dos povos da CPLP destes formandos 

procurando encontrar indícios de possibilidades de ação formativa, trabalhando 

sobre essas imagens; 

3) Conceber, implementar e analisar os efeitos de um programa de formação visando 

o desenvolvimento da CI dos formandos, mobilizando o texto literário em LP como 

instrumento de mediação. 

3a) Conceber um referencial de formação, apoiado pela análise das políticas 

educativas moçambicanas de formação inicial de professores à luz dos princípios 

da EI, pela revisão da literatura, sobretudo no que aos modelos de CI diz respeito, e 

pelas imagens das línguas e dos povos expressas pelos sujeitos no diagnóstico; 

3b) Construir as atividades do programa de formação que toma a literatura em 

língua portuguesa enquanto instrumento de mediação intercultural, identificando as 

componentes da CI que devem ser convocadas para a sua conceção e 

implementação; 

3c) Analisar de que modo o programa de formação provoca dinâmicas de 

desenvolvimento da CI dos sujeitos; 

3d) Identificar as caraterísticas do programa de formação e as atividades que 

parecem mais potenciadoras do desenvolvimento da CI no contexto em estudo. 
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2.3. Processo de recolha de dados 
 

Each data source is one piece of the “puzzle,” 
with each piece contributing to the researcher’s 
understanding of the whole phenomenon. This 
convergence adds strength to the findings as the 
various strands of data are braided together to 
promote a greater understanding of the case.  

(Baxter & Jack, 2008, p. 554) 
 

Partimos, no processo de recolha de dados, da constituição do quadro teórico e 

metodológico, baseado em análise documental, e englobando a análise das orientações 

político-educativas moçambicanas de formação inicial de professores de Língua 

Portuguesa e do currículo de formação de professores quanto ao lugar da educação 

intercultural, visto que, como refere Meirinhos & António (2010, p. 62), “O recurso a 

fontes documentais relacionadas com a temática é uma estratégia básica num estudo de 

caso. [...] A informação recolhida pode servir para contextualizar o caso, acrescentar 

informação ou para validar evidências de outras fontes”. Esta análise, — focada  no 

Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, na Política Nacional de Educação e no 

Plano Curricular de formação inicial de professores de LP na UPN (atual UR), procurando 

articulá-los com os princípios da EI na formação inicial de professores e, com base nesta 

articulação, identificar as necessidades de formação, integrando-as no referencial a 

construir —, bem como os documentos sobre os quais incidiu, foi apresentada no capítulo 

3 da Parte I. 

Centramo-nos, depois, na técnica de inquirição através de um questionário que visa  

diagnosticar as imagens das línguas e dos povos da CPLP, sabendo que “o questionário 

pode prestar um importante serviço à investigação qualitativa” (Meirinhos & Osório, 2010, 

p. 62).  

Posteriormente, partindo do RF construído e das atividades concebidas, recorremos, na 

recolha de dados: 

i) à observação participante, referida por Burns (1999, cit. in Zohrabi, 2013) como um 

processo que implica a observação por parte do pesquisador das interações em sala de aula 

e do modo como as mesmas decorrem, permitindo o acesso a fatores contextuais, em que o 

observador interage diretamente com os estudantes, tornando-se ele próprio um elemento 

desse contexto;   
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ii) à áudio-gravação das aulas e transcrição de episódios significativos; e 

iii) aos portfólios dos alunos que integram as respostas às fichas de leitura, os textos 

produzidos, os planos e dramatizações solicitados nas diferentes atividades propostas.  

Concluímos o processo de recolha de dados recorrendo ao focus group, descrito como um 

importante instrumento que “estimula[m] as respostas e a recordação de acontecimentos”, 

permitindo a comparação, a negociação, o debate, a liberdade na expressão de opiniões 

(Meirinhos & Osório, 2010, p. 63).  

De seguida, apresentamos com algum detalhe algumas das técnicas e instrumentos usados 

em articulação com o estudo desenvolvido. 

 

2.3.1. Diagnóstico das imagens das línguas e dos povos da 

CPLP 
 

Centramo-nos na realização de um diagnóstico das imagens dos povos e das línguas dos 

formandos (vide apêndice 5), através de um inquérito por questionário. A opção pelo 

inquérito por questionário prendeu-se com o facto de o nosso público-alvo — os elementos 

da turma dos formandos do primeiro ano da licenciatura em ensino de português — ser 

elevado (92 sujeitos) e pretendermos, num curto espaço de tempo, obter informações, quer 

sobre a sua identificação e biografia linguística, quer sobre as imagens relativamente às 

línguas e aos povos. O facto de optarmos por esta técnica e este instrumento, tendo em 

conta que o nosso projeto visava o desenvolvimento de uma pesquisa de tipo qualitativo, 

também se relacionou com o facto de pretendermos um diagnóstico inicial, que seria, 

posteriormente, complementado com outras técnicas e instrumentos, como a observação 

participante, a análise documental de políticas educativas e de documentos pessoais, e, 

ainda, a inquirição por focus group.  

 

2.3.1.1. Questionário 

 

No sentido de identificar as imagens que os futuros professores de língua portuguesa em 

formação inicial constroem relativamente às línguas/culturas que conhecem e com as quais 
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contactam, recorremos à técnica de inquirição, através da aplicação de um questionário, 

nas disciplinas de ML e LPB, em agosto de 2015, desempenhando a investigadora um 

duplo papel, enquanto, simultaneamente, docente dessas disciplinas.  

Optámos por construir um questionário, mas baseamo-nos em questionários existentes 

relativos às imagens das línguas e dos povos (Almeida, 2010; Marques, 2012; Pinto, 2005; 

Schmidt, 2011), quer ao nível das questões colocadas, quer no que diz respeito ao seu 

formato (tipo de questões). Tendo em atenção que “a construção de um questionário é um 

processo complexo que consome muito tempo ao investigador, e que deve sempre começar 

pela definição de forma clara e inequívoca dos objetivos que o levam a colocar questões ao 

inquirido” (Coutinho, 2014, p. 140), começámos por “passar para o papel” as questões que 

tínhamos traçado mentalmente. Queríamos, assim, verificar, não só se o questionário seria 

o instrumento adequado, mas, também, quais os objetivos que estariam subjacentes à sua 

construção. As nossas questões deveriam centrar-se na identificação e caraterísticas 

sociográficas dos sujeitos do estudo (idade, sexo, nacionalidade, naturalidade, local de 

residência, orientação religiosa, habilitações literárias, profissão), assim como na 

identificação de informações relativas aos seus pais (nomeadamente, nacionalidade, LM e 

profissão). Pretendíamos, também, numa outra secção do questionário, obter informações 

relativas às línguas aprendidas e utilizadas pelos sujeitos, englobando os contextos de 

aprendizagem e de utilização. Seguir-se-iam as questões relativas às imagens das línguas e 

dos povos; com base nos questionários utilizados por outros investigadores, decidimos que 

desejávamos descrever as imagens dos formandos relativamente às línguas (conhecidas, 

aprendidas e usadas) e aos povos da CPLP, recorrendo a questões de associação de 

palavras e a escalas de diferencial semântico.  

Traçámos, assim, os seguintes objetivos inerentes à construção do questionário:  

1) identificar as caraterísticas sociográficas dos sujeitos, abarcando, não só, os seus 

dados pessoais, como a idade, a nacionalidade, o sexo, a naturalidade, a orientação 

religiosa, mas, também, alguns dados dos pais, nomeadamente, as suas 

nacionalidades, habilitações literárias e LM;  

2) caraterizar a biografia linguística dos sujeitos, englobando as línguas que conhecem, 

as línguas com as quais contactam e as suas línguas de aprendizagem, assim como 

os diferentes contextos de contacto, de uso e de aprendizagem;  

3) descrever as imagens que esses sujeitos partilham relativamente a essas línguas e aos 
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povos da CPLP;  

4) identificar as habilidades, os conhecimentos, as atitudes e os valores a trabalhar na 

promoção de dinâmicas educativas com base nessas imagens. 

 

Apresentamos uma síntese dos objetivos e da estrutura do questionário utilizado: 

 

Tabela 1 - Estrutura do Questionário Inicial 

Secção 1 Identificação 
Pessoal 

20 questões 
- resposta curta 
- escolha 
múltipla 

Apresentar as caraterísticas sociolinguísticas dos 
sujeitos, abarcando, não só, os seus dados pessoais, 
como a idade, a nacionalidade, o sexo, a 
naturalidade, a orientação religiosa, mas, também, 
alguns dados dos pais, nomeadamente, as suas 
nacionalidades, habilitações literárias e LM. 

Secção 2 Biografia 
Linguística 

8 questões 
- resposta curta-  
escolha 
múltipla 

Caraterizar a biografia linguística dos sujeitos, 
englobando as línguas que conhecem, as línguas 
com as quais contactam e as suas línguas de 
aprendizagem, assim como os diferentes contextos 
de contacto, de uso e de aprendizagem. 

Secção 3 Imagens das 
Línguas 

6 questões 
- associação 
- resposta curta 
- diferenciais 
semânticos 

Descrever as imagens que esses sujeitos partilham 
relativamente a essas línguas. 
Identificar relações de proximidade/afastamento 
com as línguas. 

Secção 4 Imagens dos 
Povos 

7 questões 
- resposta curta 
- escala de 
preferência 
- associação 
- diferenciais 
semânticos 

Descrever as imagens que esses sujeitos partilham 
relativamente aos povos da CPLP. 
Identificar relações de proximidade/afastamento 
com esses povos. 

 

2.3.1.2. Narrativas 

 

Sentimos, no entanto, que a tipologia de questões adotada no questionário poderia não nos 

fornecer toda a informação que pretendíamos recolher. Decidimos, assim, que iríamos 

solicitar aos sujeitos do estudo a resposta a uma instrução “aberta”, de modo a que 

fornecessem, através de narrativas, elementos que apoiassem na descrição das suas 

imagens face aos povos, pois, como refere Amado (2009), o “uso de questionários 

“abertos” e de composições […] sobre um determinado tema, ou que diga respeito à vida e 
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sentimentos pessoais de possíveis inquiridos, pode ser de grande utilidade no quadro da 

pesquisa qualitativa” (pp. 218-219). 

Seguiram-se, assim, as narrativas dos povos da CPLP, que visavam complementar as 

imagens dos formandos, através de exercícios como a redação de uma carta a descrever um 

país e o seu povo, a descrição de um país e do seu povo a alguém que nunca tenha visitado 

esse país, a caraterização de um determinado povo a um cidadão estrangeiro, ou, ainda, a 

explicação das semelhanças e diferenças entre os nacionais do seu país naturais de 

diferentes províncias. Pretendíamos, deste modo, com recurso a narrativas, identificar 

elementos de aproximação/afastamento e categorias a trabalhar na promoção de dinâmicas 

com base nessas imagens. 

 

O questionário e as narrativas permitiram-nos, dessa forma, obter dados de todos os 

sujeitos do estudo, “no sentido de caraterizar os [seus] traços identificadores” (Coutinho, 

2014, p. 139), incidindo “sobre atitudes, sentimentos, valores, opiniões” (p. 139). Era, 

assim, um “meio eficiente e rápido de obtenção de dados para uma investigação” 

(Coutinho, 2014, p. 140), que, ainda que contemplasse “alguns itens orientados”, permitia 

“uma expressão livre das opiniões”, favorecendo a identificação de “percepções, 

experiência subjectiva e representações dos respondentes acerca do tema em apreço” 

(Amado, 2009, p. 219). 

Segundo Coutinho (2014), a “validade de um instrumento” é “talvez o melhor indicador da 

sua qualidade” (p. 131), uma vez que é através do processo de validação que podemos 

apurar se o instrumento nos fornece os dados que pretendemos recolher. No que se refere, 

nesse sentido, à validação do questionário e das narrativas, a primeira etapa decorreu com 

o pedido de uma revisão por pares, ou seja, por um colega doutorando e pela orientadora, 

durante o mês de julho de 2015. Após essa revisão, foram introduzidas modificações nos 

instrumentos, nomeadamente: a possibilidade de identificação de várias LM; a introdução 

das questões relativas às LM dos avós; a abertura relativamente ao estatuto da LP, 

retirando a terminologia LM, LS e LE; a uniformização dos contextos de aprendizagem e 

de uso das línguas na segunda secção; a introdução da noção de “duração” nas visitas a 

outros países; a abertura de algumas questões (retirando as opções de resposta que eram 

restritivas); a introdução do pedido de justificação em algumas questões; a 

explicitação/reformulação de algumas questões/instruções; e alterações em termos de 
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layout (disposição dos elementos, espaçamentos, cores) e de estruturação (por exemplo na 

ordem alfabética das opções). 

Uma vez que “os questionários exigem sempre um nível mínimo de literacia de leitura que 

tem de ser equacionada tendo em conta a população alvo a quem se destina” (Coutinho, 

2014, p. 140), a segunda validação foi realizada com formandos da licenciatura em ensino 

de português da mesma instituição, mas de outra turma e de outro ano letivo, neste caso do 

4.º ano, no dia 5 de agosto de 2015, das 15h às 16h30. Participaram nesta validação 19 

estudantes, tendo sido preenchidos 11 inquéritos e elaboradas 8 narrativas. Houve algumas 

dificuldades, por parte de alguns estudantes, no preenchimento dos questionários, 

centrando-se as necessidades de alteração essencialmente em questões de layout e de 

estruturação. Nesse sentido, tomamos algumas anotações relativas às revisões e alterações 

necessárias com base neste processo de validação31. O questionário foi, consequentemente, 

alterado com base em todas as indicações, provenientes quer da revisão por pares, quer do 

momento de validação com estudantes da mesma instituição e das respetivas dificuldades 

observadas no seu preenchimento. 

O questionário foi aplicado no dia 6 de agosto de 2015, das 8h às 11h30, com um intervalo 

de 30 minutos. O seu preenchimento pelos alunos do primeiro ano foi feito por secções, 

uma vez que foram entregues as folhas relativas a cada secção em separado, explicando-se 

o modo como deveria ser respondida cada questão; por exemplo, nos exercícios de 

associação, referiu-se que não se pretendia que indicassem palavras nessas línguas, mas, 
                                                
31 As anotações tomadas após essa fase de validação foram as seguintes: I secção - rever os espaçamentos na 
questão 6, uma vez que os estudantes preencheram a informação em duplicado ou não a entenderam; II 
Secção - dificuldades em responder à questão 3, ou seja, apesar de a compreenderem, não souberam onde 
assinalar a resposta; na questão 4, é necessário indicar que podem assinalar mais do que um contexto; na 
questão 5, é necessário tornar mais visível o espaço para colocar o nome da língua, uma vez que não 
preencheram as línguas nos espaços indicados; III Secção - os estudantes não entenderam a questão de 
associação de palavras, colocando palavras soltas e sem relação com o que era solicitado, sendo, assim, 
necessário substituir a palavra “associam” por “qualificam” e ter em atenção que o exercício deve ser 
explicado no momento do preenchimento; na questão 1, os estudantes consideraram o exercício muito 
extenso e cansativo, pelo que sugeriram que fossem retiradas algumas línguas, nomeadamente LB faladas em 
outras províncias; houve algumas dificuldades na questão 6, nas escalas de diferencial semântico, pelo que 
será necessário: aumentar o tamanho da letra, reduzir a escala, colocar sombreados nas linhas, e, ainda, 
explicar o exercício aquando do seu preenchimento pelos sujeitos; IV Secção - verificaram-se dificuldades na 
questão 2, na 1.ª parte da escala, pelo que é necessário: colocar sombreados, fazer uma legenda para os 
números da escala, e, ainda, explicar o exercício na altura do seu preenchimento; assinalaram-se, novamente, 
dificuldades com as escalas de diferencial semântico, ou seja, na questão 4, pelo que é necessário: aumentar o 
tamanho da letra, reduzir a escala, colocar sombreados e, novamente, explicar o exercício aquando do seu 
preenchimento. Há, ainda, a assinalar dificuldades com a gestão do tempo, pelo que é necessário ter em conta 
uma dimensão temporal maior para o preenchimento do questionário, e a influência das dificuldades de visão 
de alguns estudantes, traduzindo-se, principalmente, na indistinção entre as linhas, pelo que será necessário 
colocar sombreados em todas as tabelas. Não se registaram dificuldades com as indicações das narrativas. 
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sim, a sua caraterização. Verificaram-se muito menos dificuldades de preenchimento do 

questionário alterado, mas surgiram, ainda, questões relativas aos exercícios de associação, 

nomeadamente à questão 1 da Secção III e à questão 3 da Secção IV. As narrativas foram 

solicitadas nessa mesma data, mas os sujeitos puderam fazê-las em casa e trazê-las na 

semana seguinte. 

Os dados do questionário foram registados em Excel, entre os dias 7 e 12 de agosto de 

2015. Aquando deste registo verificou-se o seguinte: nas escalas de diferencial semântico, 

alguns formandos assinalaram mais do que uma opção, pelo que os dados foram anulados; 

alguma confusão com os nomes das línguas, que não apareciam uniformizados, 

principalmente devido à ausência de registo escrito32 (exemplo: macua, emacua, makhua, 

makuwa – emakhuwa), mas também devido a erros ortográficos e lexicais (Exemplo: 

mandão em vez de ndau; cotim em vez de ekoti; jao em vez de ciyao; macena em vez de 

cisena; chuapo em vez de echwabo). Nesse sentido, sempre que se entendia o que os 

inquiridos pretendiam escrever a resposta não era anulada, o que aconteceu apenas com 

palavras e/frases ilegíveis. Importa, ainda, referir que, nas justificações e motivos, as frases 

foram registadas como os alunos as escreveram, ainda que sintaticamente não estivessem 

corretas, mas foram corrigidos alguns erros ortográficos por motivos de compreensão da 

informação.  

No que se refere às imagens das línguas utilizaram-se como categorias aquelas já definidas 

por Araújo e Sá e Pinto (2006), em que as línguas são tomadas como i) objetos de 

apropriação, ii) objetos afetivos, iii) objetos de poder, iv) instrumentos de construção e 

afirmação de identidades, e v) instrumentos de construção de relações interculturais (para 

mais informações sobre as categorias referidas vide também Basílio, 2017;  Melo, 2006; 

Pinto, 2005). As línguas como objetos de apropriação são tomadas de acordo com o seu 

grau de facilidade ou de dificuldade de aprendizagem, associado ao esforço cognitivo 

despendido para a sua aprendizagem, englobando, ainda, todos os elementos relativos ao 

ensino e aprendizagem da língua. As línguas são tomadas como objetos afetivos quando os 

sujeitos manifestam face às mesmas apreciações afetivas, como o gosto, a adoração, ou 

usam adjetivos hiperbolizantes afetivos, referindo-se também a valorações estéticas e 

linguísticas sobre as línguas e/ou os seus falantes. No que se refere às línguas como objetos 

                                                
32 Importa realçar, nesse sentido, os trabalhos de padronização da ortografia das línguas moçambicanas 
realizados nos últimos anos e de que dão conta Ngunga e Faquir (2012). 
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de poder, elas adquirem esse valor ao serem entendidas como meios de promoção social, 

educativo, profissional e económico, que pode estar associado, também, ao estatuto da 

língua, como língua de atuação e promoção social, como oficial, ao seu prestígio 

internacional, como a mais conhecida ou a mais falada. As línguas como instrumentos de 

construção e afirmação de identidades são aquelas que os sujeitos tomam como as “suas” 

línguas, as da sua comunidade, as que contribuem para o seu processo de construção 

identitária e que se assumem como sentidos de pertença históricos, sociais e culturais. As 

línguas como instrumentos de construção de relações interculturais são tomadas como 

meios de contacto com a alteridade, i.e. de comunicação e socialização com outros povos e 

outras culturas. 

Os dados das imagens dos povos do questionário e das narrativas foram, também, 

registados e categorizados em Excel, com recurso a um modelo de categorização dos 

falantes de línguas empregue nos trabalhos relativos às imagens das línguas e culturas no 

âmbito da DL (e.g., Andrade et al., 2007; Araújo e Sá & Pinto, 2006; Basílio, 2017; Melo, 

2006; Schmidt, 2011), que propõe as seguintes categorias: i)  caraterísticas baseadas em 

competências; ii) caraterísticas baseadas em traços psicológicos e morais; iii) caraterísticas 

baseadas em traços físicos; iv) caraterísticas socioeconómicas e v) perfil linguístico-

comunicativo. As caraterísticas baseadas em competências dizem respeito às habilidades 

dos sujeitos, enquanto que as caraterísticas baseadas em traços psicológicos e morais estão 

relacionadas com valores e atitudes. As caraterísticas baseadas em traços físicos dizem 

respeito à aparência física, à beleza e à fisionomia. O perfil linguístico-comunicativo é 

relativo aos comportamentos linguísticos. As caraterísticas socioeconómicas têm a ver com 

aspetos como o estatuto e o grau de desenvolvimento dos países dos falantes. No nosso 

estudo recorremos a estas categorias, subdividindo, face aos dados obtidos, estas últimas 

caraterísticas (“socioeconómicas”) em: i) caraterísticas político-económicas — incidindo 

sobre dados como o governo, o presidente, a capital, a moeda, a pertença à SADC, à CPLP 

e/ou à lusofonia, os principais produtos produzidos, a situação económica, a pobreza e/ou 

riqueza e, ainda, históricos como a colonização, a independência — e em ii) traços 

socioculturais, relativos à relação com o Outro, à música, à dança, à gastronomia, ao 

vestuário, à religião, à educação e à saúde. 
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2.3.2. Programa de Formação 
 
O programa de formação33, visando a promoção da CI com a mediação da literatura, 

conforme se indicou, foi desenvolvido com uma turma de formação inicial de professores 

de língua portuguesa 34  no ensino secundário em Moçambique. Esse programa foi 

implementado em Nampula, na UPN (atual UR), entre o mês de julho de 2015 e o mês de 

junho de 2017, com 92 futuros professores, com o foco nas disciplinas de literaturas em 

língua portuguesa35, apoiadas pelas disciplina de ML e TT, com um número variável de 

alunos (vide tabela 2). Durante a aplicação deste programa foram recolhidos diversos 

dados, desde a recolha de trabalhos para o portfólio e das gravações em áudio das aulas até 

às sessões de focus group finais com a avaliação dos sujeitos sobre esse programa. 

 

Tabela 2 - Disciplinas abrangidas pelo programa formativo 

Disciplinas Semestre 
Ano 

Letivo 
Ano 
Civil 

Horas 
/semana 

Alunos 

Literatura Portuguesa e Brasileira (LPB) Segundo 1.º ano 2015 5h 78 
Literaturas Africanas I (LAI) Terceiro 2.º ano 2016 4h 69 

Literaturas Africanas II (LAII) Quinto 3.º ano 2017 4h 84 
Mundo Lusófono (ML) Segundo 1.º ano 2015 3h 71 

Temas Transversais (TT) Quarto 2.º ano 2016 1h 53 
 
 

2.3.2.1. Trabalhos resultantes das atividades (portfólios dos 

estudantes) 

 
Os textos, fichas de trabalhos, respostas a guiões de leitura, produzidos pelos sujeitos do 

estudo aquando da realização das atividades referidas integraram o portfólio dos 

                                                
33 Apresentaremos a sua conceção em detalhe na Parte III. 
34 Os formandos integram a Licenciatura em Ensino de Português (major), com Habilitações em Ensino de 
Inglês, Francês ou LB (centrada na língua bantu mais falada na Província em questão, neste caso de 
Nampula, o emakhuwa), ou, ainda, em Supervisão Pedagógica, com a duração de quatro anos. 
35 Os programas e planos temáticos das disciplinas eram emanados pela sede da UP, em Maputo (capital do 
país), tendo os professores alguma flexibilidade nas organização dos planos analíticos dessas disciplinas, mas 
sem poderem fazer alterações nos seus objetivos e períodos histórico-literários focados. Havia algumas 
críticas relativas à designação das disciplinas e aos seus planos temáticos por parte da academia (e.g. apesar 
de se incluir na mesma disciplina toda a Literatura Portuguesa e toda a Literatura Brasileira, é necessário 
compreender as especificidades de cada uma destas literaturas; toda a Literatura Africana de língua 
portuguesa aparece integrada em duas disciplinas de terminologia geral, que parece não acomodar a 
especificidade de cada uma dessas literaturas).  
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formandos. Pretendia-se que os portfólios se assumissem como evidências do seu percurso 

académico (Amado, 2009), em termos de conhecimentos, competências linguísticas e 

reflexão sobre os princípios da EI. Alguns materiais integrados nos portfólios constituem o 

que Bogdan e Biklen designam como “documentos pessoais” (2013, p. 177), relativos a 

desejos, aspirações, experiências e histórias de vida dos sujeitos. 

 Lodico, Spaulding e Voegtle (2006) referem-se ao facto de os portfólios implicarem uma 

tomada de decisão por parte dos alunos relativamente a que materiais incluir nos seus 

portfólios. Nesse sentido, os sujeitos do estudo incluíram no portfólio os trabalhos de 

carácter obrigatório, mas também decidiram quais os trabalhos previstos para as horas de 

estudo independente que queriam fazer e incluir, para darem conta da sua evolução em 

termos de aquisição e desenvolvimento, quer de competências linguísticas quer 

interculturais. Esses textos foram depois “retomados” pelo investigador, no sentido a que 

se referem Bolívar, Domingo e Fernandéz (apud Amado, 2009, p. 231) como “conversação 

narrativa”, submetidos a análise de conteúdo, categorizados e analisados, para informar o 

caso em estudo. 

Apresenta-se, de seguida, uma tabela com a informação sobre os trabalhos incluídos nos 

portfólios dos formandos: 

 

Tabela 3 - Trabalhos e textos integrados no portfólio dos formandos 

Atividade36 N.º textos / 
trabalhos 

TI37 TG TP N.º de  
estudantes 

Expectativas e sua influência 19 1 18 0 71 
Portugueses vistos pelos índios 40 2 0 38 78 

Aspetos culturais 8 0 8 0 34 
Vida ideal 4 1 3 0 15 

Voz: desejos, expectativas e 
mundividências 

32 14 7 11 59 

Os meus sonhos 58 58 0 0 58 
Marcas identitárias - manifesto 1 0 1 0 6 

Identificação - celebração 1 0 1 0 6 
Marcas identitárias - família 1 0 1 0 9 

Projetos e desejos - quero ser… 15 13 2 0 20 
Identidade 56 55 1 0 58 

Crenças 55 54 1 0 57 
Viagens 59 59 0 0 59 
Prisão 3 3 0 0 3 

Identidade II 15 1 14 0 70 
Ritos de iniciação 14 6 8 0 48 

Conceito de Lusofonia 14 0 14 0 57 

                                                
36 Uma descrição destas atividades encontra-se na tabela 11.  
37 As abreviaturas TI, TP e TG referem-se ao número de Trabalhos Individuais, Trabalhos de Grupo e 
Trabalhos a Pares. 
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Um dia em outro país 19 1 16 2 66 
Definição de Cultura 61 61 0 0 61 

Diferença entre textos em LP/VE e LP/VB 12 0 12 0 51 
Confrontos entre culturas 9 0 9 0 68 

Violência doméstica e relações familiares 12 1 11 0 75 
Papel da mulher 17 1 15 1 68 

Aspetos culturais / profissão 17 1 14 2 66 
Papel do pai 13 1 11 1 55 

Mulher moçambicana 43 24 5 14 68 
Marcas identitárias e culturais - hábitos 1 0 1 0 5 

Marcas identitárias e culturais - refeições 1 0 1 0 6 
Liberdade 2 1 1 0 7 

Danças 1 0 1 0 8 
Irmandade 29 1 8 20 67 

Civilização Africana 1 0 1 0 59 
Filme Língua, Vidas em Português 10 10 0 0 10 

Justiça 75 75 0 0 75 
“Já não há estrangeiros” 64 64 0 0 64 

Ética, diversidade e inclusão 27 19 4 4 40 
Época colonial / atualidade 6 2 4 0 27 

Final do Conto Godido 17 1 14 2 62 
Encontro entre culturas - Dramatização 10 0 10 0 43 

África 1 0 1 0 7 
Conflitos 1 0 1 0 6 

Confronto entre épocas 13 6 5 2 26 
Minha Terra 61 61 0 0 61 

Sociedades colonial e atual 15 1 12 2 57 
EUA e Interculturalidade 44 43 1 0 47 

Professor Intercultural 9 0 9 0 37 
Visita CPLP 18 0 17 1 67 
Lusofonia II 66 66 0 0 66 

Estereótipos e Preconceitos 13 1 12 0 60 
Planificação TT 16 2 13 1 43 

Dramatização “Encontro entre culturas” 
TT 

11 0 11 0 46 
 

 

2.3.2.2. Interações em sala de aula (gravações áudio) 

 

A observação é uma técnica de recolha de dados que conduz a uma “maior compreensão 

do caso” em estudo (Stake, 2012, p. 77), implicando o planeamento sistemático da 

observância de uma situação e/ou pessoas (Pardal & Lopes, 2011) e exigindo uma 

aproximação entre investigador e investigado(s), que se traduz no assumir do “papel do 

outro” e/ou na “participação na vida do observado” (Amado, 2009, p. 140). A articulação 

entre o estudo de caso e a técnica de observação é também realizada por Yin ao afirmar 

que “Because a case study should take place in the real-world setting of the case, you are 

creating the opportunity for direct observations”, que se instituem como “another source of 

evidence” (2014, p. 113) e que devem estar assentes em objetivos científicos, permitindo a 

compreensão do objeto de estudo para além do superficial e do exteriorizado.  
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A observação que levámos a cabo foi participante, dado que a investigadora era a docente 

das disciplinas em questão aquando da realização das observações, exercendo um papel 

ativo (Coutinho, 2014), pelo que se recorreu à gravação das aulas: 

 

Tabela 4 - Aulas gravadas por disciplina 

Disciplinas Aulas 
gravadas38 

Ano Semestre 

Mundo Lusófono (ML) 20 2015 II 
Literatura Portuguesa e Brasileira (LPB) 21 2015 II 

Temas Transversais (TT) 2 2016 I 
Literaturas Africanas I (LAI) 29 2016 II 

Literaturas Africanas II (LAII) 25 2017 I 

 

Os estudantes foram informados, nas primeiras aulas, da intenção de se gravar todas as 

aulas, pelo que se pediu a sua autorização e a posterior assinatura de um Termo de 

Consentimento. Todos os alunos concordaram e assinaram esse termo, indicando que 

aceitavam participar na pesquisa, que concordavam com a gravação das aulas e com a 

utilização dos dados obtidos com os inquéritos e as atividades para o estudo e futuras 

publicações que dele resultassem. Foi, também, pedida autorização à direção da UPN  para 

desenvolver o projeto nessa instituição, indicando que as questões éticas e de 

confidencialidade seriam salvaguardadas.  

Nas primeiras aulas parecia haver algum receio por parte dos formandos, havendo uma 

reduzida participação, mas rapidamente este constrangimento foi superado, como se se 

esquecessem dessa gravação, talvez porque as gravações foram efetuadas com o telefone, 

que ficava sempre em cima da secretária. Com base nessas gravações foram, 

posteriormente, transcritos os episódios significativos, cuja seleção foi realizadas com base 

nas categorias definidas a priori. Importa referir, relativamente a essa transcrição, que não 

se seguiu uma norma de transcrição específica, sendo feita essa transcrição de forma 

alfabética, com a identificação dos alunos com a letra A, seguida de um número que 

identificava esse aluno (no sentido de preservar o seu anonimato e definido de acordo com 

a ordem da sua intervenção inicial), com as intervenções da professora da disciplina entre 

parênteses retos. Na referência a textos e/ou obras seguiu-se a mesma forma usada no 

trabalho com as obras em itálico e os textos ou poemas entre aspas.  

                                                
38  Foram gravadas todas as aulas, à exceção de aulas de avaliações escritas e trabalhos de grupo, das 
disciplinas de ML (21h), LPB (29h), LAI (47h) e LAII (36h). Na disciplina de TT foram apenas gravadas as 
aulas de apresentação de trabalhos (2h). 
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Considera-se que esse processo de observação foi estruturado, dado que a investigadora, 

apesar de gravar “tudo o que observa[va]”, preparava, antecipadamente, os guiões textuais 

a serem trabalhados em aula, tendo conhecimento dos elementos “relevantes para a 

compreensão do fenómeno em estudo” (Pardal & Lopes, 2011, p. 72). Importa indicar que, 

de modo a colmatar o efeito Hawthorne39 e a permitir, como referem esses autores (2011, 

p. 73), que os sujeitos demonstrem “abertura” na partilha “da sua experiência ou história de 

vida”, a investigadora procurou, ao mesmo tempo que recolhia os dados e se interiorizava 

“com o objectivo da investigação”, integrar-se de forma a se tornar “parte natural do 

cenário” (Bogdan & Biklen, 2013, p. 128), assumindo no contexto de sala de aula o papel 

de professora e não de investigadora. 

 

2.3.2.3. Focus Group 

 
Tomando a entrevista como “a via principal para as realidades múltiplas” que se procuram 

compreender neste estudo, patentes nas “descrições e interpretações de outros” (Stake, 

2012, p. 81), procurou-se integrar nas entrevistas de grupo, ocorridas após a aplicação do 

programa de formação que visava o desenvolvimento da CI com a mediação da literatura, 

realizadas por dois grupos de sujeitos voluntários, questões que correspondessem aos dois 

níveis referidos por Yin relativamente às entrevistas dos estudos de caso: “satisfying the 

needs of your [the] line of inquiry” e, simultaneamente, “putting forth “friendly” [...] 

questions” (2014, p. 110).  

Os focus group consistem em entrevistas de grupo, que combinam, de acordo com 

Coutinho, as técnicas de entrevista e observação, procurando “explorar percepções, 

experiências ou significados” (2014, p. 143). As sessões realizadas foram dinamizadas pela 

docente/investigadora, no final da implementação do programa de formação. Estes focus 

group, centrados na discussão dos sujeitos/formandos sobre as atividades desenvolvidas 

durante o programa de formação, visavam criar um grupo de discussão estruturado em 

torno das atividades desenvolvidas nesse programa de formação, permitindo que os 

participantes pudessem partilhar as suas ideias e experiências sobre os tópicos propostos a 

discussão e a investigadora, ao ser transportada “para o mundo dos sujeitos”(Bogdan & 
                                                
39 Este efeito refere-se a uma mudança positiva de comportamento pelo facto de os sujeitos sentirem que 
estão a ser valorizados. Pode, ainda, haver uma extensão do termo para designar uma resposta que visa 
agradar ao pesquisador (Pardal & Lopes, 2011). 
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Biklen, 2013, p. 138), pudesse complementar os resultados obtidos com a aplicação 

anterior de outros instrumentos de recolha de dados. 

O guião dos focus group foi construído no sentido de promover a discussão e a reflexão 

conjuntas sobre as imagens iniciais extraídas do questionário, as respostas às atividades, as 

dinâmicas mais relevantes de sala de aula e excertos dos portfólios, confrontando os 

formandos com o processo formativo desenvolvido, procurando ouvir a sua voz e recolher 

as suas impressões individuais e coletivas acerca desse mesmo processo.  

Nessas sessões participaram 17 formandos, que se voluntariaram para essa entrevista de 

grupo, cujo objetivo geral era a identificação das componentes e caraterísticas do programa 

de formação que se revelaram mais potenciadoras do desenvolvimento da CI. Partindo 

desse objetivo geral, delinearam-se os seguintes objetivos específicos: criar um clima 

propício à discussão em grupo; ouvir a voz dos formandos relativamente ao processo 

formativo desenvolvido, isto é, aferir o modo como estes avaliam o programa de formação, 

assim como o impacto e efeitos da sua implementação no que diz respeito ao 

desenvolvimento da sua CI (transversal a todos os momentos do focus group); identificar 

as atividades de que os formandos mais gostaram e/ou as que consideram que os terão 

levado a refletir sobre as temáticas abordadas, assim como os motivos subjacentes a essas 

escolhas e/ou decisões; analisar o modo como os formandos relacionam o programa de 

formação com a sua (futura) atividade docente; aprofundar e complementar as informações 

recolhidas com recurso a outros instrumentos de recolha de dados (transversal a todos os 

momentos do focus group); identificar as propostas de melhoria ou recomendações 

sugeridas pelos formandos, quer relativamente ao programa, quer às atividades 

desenvolvidas, quer, ainda, quanto ao modo como foi implementado. 

O guião do focus group foi estruturado em seis partes (vide apêndices 60 e 61):  

i) Apresentação, na qual se pedia aos formandos que se apresentassem e, se 

necessário, seriam fornecidas algumas linhas de orientação: nome; idade; 

província de naturalidade; línguas; profissão; motivações para a frequência da 

Licenciatura em Ensino de Português; expetativas de futuro na profissão 

(docente);  

ii) Questões identitárias, questionando os formandos sobre a importância de terem 

refletido sobre as suas caraterísticas identitárias e sobre a identidade do Outro, 

procurando identificar o que lhes trouxe essa reflexão, se algo mudou na forma 
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de entenderem a sua identidade e aquelas dos outros, se se sentiram à vontade 

para abordar os temas nas aulas e que temas gostaram mais de explorar;  

iii) Atividades do programa de formação, centrando-se nas opiniões dos formandos 

sobre o que pensam sobre essas atividades, as que mais gostaram, como se 

sentiram ao realizá-las, se e quais pensam em usar no futuro com os seus 

alunos;  

iv) Contacto com o Outro com a mediação da Literatura, focando-se no modo 

como o texto literário pode conduzir ao contacto com e conhecimento sobre 

outros povos e outras culturas;  

v) Visualização e debate sobre o vídeo “All that we share” 40, um vídeo produzido 

pela TV2 na Dinamarca, que aborda a facilidade com que colocamos as pessoas 

em “caixas”, estabelecendo relações de afastamento e contraste com a 

alteridade, mas indicando que, se pararmos para conhecer o Outro e saber o que 

o motiva e a sua história, verificamos que temos mais em comum do que aquilo 

que imaginávamos;  

vi) Sugestões, procurando saber a opinião geral dos formandos sobre o programa e 

as atividades, assim como as sugestões que gostariam de deixar à 

docente/investigadora e aos colegas de curso. 

 

Apresentamos a indicação fornecida em cada uma dessas seis secções que era proposta a 

discussão (vide apêndices 60 e 61): 

i) Apresentação 

Indicação fornecida: Vamos começar por nos apresentarmos, apesar de já nos 

conhecermos… 

ii) Questões identitárias 

Indicação fornecida: Depois de termos trabalhado juntos nas disciplinas de ML, LPB, TT, 

LAI I e LAI II,  consideram que foi importante refletir sobre as vossas caraterísticas 

identitárias e sobre a identidade do Outro? Porquê? O que vos trouxe essa reflexão? 

iii) Atividades do programa de formação 

                                                
40 Ligação para o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc (confirmada a 4 de novembro de 
2020). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
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Indicação fornecida: O que pensam sobre as atividades realizadas durante o Programa de 

Formação (que iniciou em julho de 2015 e terminou em julho de 2017, nas disciplinas de 

ML, LPB, TT, LAI I e LAI II)? 

iv) Contacto com o Outro com a mediação da Literatura 

Indicação fornecida: Focalizando-nos na Literatura, consideram que ela pode ajudar a 

conhecermos outros povos e outras culturas? Porquê? 

v) Vídeo “All that we share” 

Indicação fornecida: opinião geral sobre o vídeo, seu objetivo e sugestões de “novas 

caixas” relativas ao contexto específico em que se encontram. 

vi) Sugestões 

Indicação fornecida: Que sugestões gostariam de deixar sobre o programa de formação?  

 

O guião foi validado por pares e, posteriormente, aplicado após a implementação do 

programa de formação, no mês de novembro de 2017, através de duas sessões, com um 

total de dezassete formandos voluntários. Cada sessão, dinamizada pela investigadora 

(também professora das disciplinas do programa de formação), durou entre uma hora e 

trinta minutos e duas horas. As sessões foram alvo de áudio-gravação e, posteriormente, 

transcritas integralmente (vide apêndice 62). 

 

2.4. Análise de dados 
 
Nesta parte deter-nos-emos nas técnicas e instrumentos de análise, focando a análise de 

conteúdo e o tratamento dos dados através do software de análise WebQDA41, e nas 

categorias de análise, aquelas pré-definidas e as outras emergentes dos dados. 

 

2.4.1. Técnicas e instrumentos de análise 

2.4.1.1. Análise de conteúdo 

 

                                                
41 Para mais informações sobre este software vide Souza, Costa e Moreira (2010, 2011) e Vieira e Souza 
(2013). 
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Partindo da afirmação de Yin (2014, p. 132) de que o processo de análise de dados 

“consists of examining, categorizing, tabulating, testing, or otherwise recombining 

evidence to produce empirically based findings”  e tomando esse processo como articulado 

com o “eterno esforço em compreender as coisas” (Stake, 2012, p. 87), procuramos decidir 

qual a técnica de análise de dados solicitada pelo nosso tipo e desenho de investigação, 

assim como pela quantidade e tipo de dados recolhidos. Nesse sentido, recorremos à 

técnica de análise de conteúdo, que consiste num “conjunto de técnicas que permitem 

analisar de forma sistemática um corpo de material textual, por forma a desvendar e 

quantificar a ocorrência de palavras/frases/temas considerados “chave” que possibilitem 

uma comparação posterior” (Coutinho, 2014, p. 217). Foi, assim, realizada, 

simultaneamente, uma análise concomitante com a recolha de dados, no que diz respeito à 

análise documental e inquérito por questionário, e uma análise, após a recolha dos dados, 

relativa à análise de conteúdo desses dados obtidos por meio da observação participante, 

portfólio e grupos focais (Bogdan & Biklen, 2013). A análise concomitante revelou-se 

necessária no sentido em que os resultados puderam apoiar a construção do RF. 

A análise de conteúdo começou, no nosso estudo, por procurar reduzir uma grande 

quantidade de dados, com um carácter “aberto e flexível”, no sentido de “possibilitar a 

descrição e interpretação do fenómeno em estudo” (Coutinho, 2014, p. 216), ou seja, 

“define the relevant codes and interpret any observed patterns” (Yin, 2014, p. 132). 

Procedeu-se, assim, à codificação dos dados, organizando as “unidades de análise” em 

categorias, fragmentando o texto em “unidades de sentido” (Bogdan & Biklen, 2013), 

procurando descrever os dados obtidos com os vários instrumentos de recolha de dados e 

com a realização, por parte dos sujeitos, das várias atividades previstas no programa de 

formação. 

Para a criação desse sistema de codificação, no sentido de encontrar perceções, padrões, 

temas recorrentes e regularidades (Bogdan & Biklen, 2013; Coutinho, 2014; Yin, 2014), 

era necessário decidir se as categorias seriam pré-definidas antes da análise ou não. No 

nosso estudo trabalhámos com categorias pré-definidas, influenciadas quer pelos objetivos 

e questões de investigação, quer pela teoria, seguindo  “the theoretical propositions” (Yin, 

2014, p. 136), e com categorias que emergiram dos dados e da sua análise, que poderemos 

designar como “work your data from the «ground up»” (Yin, 2014, p. 132), com recurso à 

grounded theory. Nesse processo recorremos ao software de análise de dados de natureza 
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qualitativa WebQDA para a organização dos dados recolhidos com base no nosso 

programa de formação de desenvolvimento da CI com a mediação da literatura, dado que 

“compute raids can help to manipulate large amount of data” (Yin, 2014, p. 132). Com o 

apoio desse software,  procurámos identificar as caraterísticas do dispositivo de formação e 

do seu design que pareceram mais potenciadoras do desenvolvimento da CI no contexto de 

formação inicial de professores de LP em Moçambique. Ressalta-se o facto de o WebQDA 

permitir o trabalho colaborativo online, o que, a par com outros meios como o Skype, o e-

mail e o Whatsapp, facilitaram o trabalho e a comunicação constante com a orientadora e a 

coorientadora, colmatando a enorme distância geográfica entre as três.  

 

2.4.1.2. Software de análise de dados 

 
Recorremos ao software de análise de dados WebQDA para estruturar e categorizar os 

dados. Dado o elevado volume de dados recolhidos e o facto de os trabalhos produzidos 

pelos estudantes (ao nível do portfólio) terem sido, quase na totalidade, manuscritos (e 

muitas vezes escritos em pedaços de papel ou folhas de caderno), verificou-se a 

necessidade de digitar todos esses trabalhos antes de os inserir neste software de análise. O 

mesmo aconteceu com as áudio-gravações, que foram transcritas, e os dados categorizados 

tendo em atenção os episódios mais significativos. O software de análise de dados 

WebQDA foi uma ferramenta fundamental para a estruturação de, como referimos, um 

número muito elevado de dados, que, através do sistema de indexação, permitiu a criação 

de fontes, a codificação dos documentos, a categorização dos dados, o seu controlo e 

reajuste, assim como, numa fase posterior, o questionamento desses mesmos dados e a 

criação de matrizes que suportaram o processo de análise qualitativa dos nossos dados. 

 

2.4.2. Categorias de análise 
 

2.4.2.1. Categorias pré-definidas 

 
No cumprimento do que Coutinho (2014) refere como as dimensões do processo de análise 

de conteúdo, começou por se partir da teorização para a categorização. Nesse sentido, 
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foram definidas três macrocategorias influenciadas pelo modelo de Dervin (2010a, 2015b) 

e pelo nosso RF que visa o desenvolvimento da CI com a mediação da literatura: i) 

Identidade; ii) Discurso; e iii) Relação. Essas macrocategorias definem-se da mesma forma 

que vem expressa no nosso referencial (vide Parte III, capítulo 2). A macrocategoria da 

Identidade refere-se à construção, valorização e expressão de caraterísticas identitárias, 

quer individuais, quer do grupo ou da comunidade, reconhecendo a complexidade e 

multiplicidade de cada ser humano e contrastando essa identidade com a do Outro, 

englobando, nesse sentido, quer o auto quer o heteroconhecimento e conscientização 

identitária; a segunda macrocategoria, o Discurso, refere-se ao reconhecimento do que é 

dito pelo Eu e pelo Outros, seja o Outro sujeito, seja o Outro narrador e/ou sujeito lírico da 

obra literária, aí reconhecendo generalizações, estereótipos ou discursos de abertura à 

alteridade; a terceira macrocategoria, a Relação, refere-se à relação com a alteridade no que 

diz respeito a ações, emoções e comportamentos, implicando uma adaptação à situação de 

interação e a manifestação de atitudes de respeito, empatia e abertura face à alteridade. 

Antes de se avançar para as outras dimensões de análise referidas por Coutinho (2014), 

como a seleção e codificação propriamente ditas e a consequente análise e redução dos 

dados, definiram-se as principais categorias, provenientes da teoria, especificamente dos 

modelos de CI (cf. Spitzberg & Changnon, 2009).  

Referimos, seguidamente, as principais categorias em articulação com as macrocategorias 

referidas: 

 

Tabela 5 - Categorias e sua descrição em articulação com as macrocategorias 

Macroca-
tegoria 

Categorias Modelos de referência Descrição 

Identidade 
(I) 

Autoconscientização  
(AC) 

Byram (1997), Deardorff 
(2006), Dervin (2010) 

Conscientização cultural crítica, 
conhecimento e expressão das suas 

caraterísticas identitárias. 

Similaridades e 
diferenças 

(SD) 

Byram (1997), Dervin 
(2010) 

Reconhecimento de similaridades e 
diferenças entre sujeitos, estabelecendo 
com eles relações de aproximação e/ou 

afastamento e reconhecendo o ser 
humano como múltiplo e complexo. 

Discurso 
(D) 

Estereótipos e  
preconceitos 

(EP) 

Dervin (2010), Ting-
Toomey e Kurogi (1998) 

Identificação e análise de visões 
estereotipadas e/ou preconceituosas, quer 

nas obras literárias estudadas, quer no 
discurso próprio e do Outro, 

compreendendo o seu impacto nas 
atitudes e comportamentos dos sujeitos. 

Língua, cultura e 
sociedade 

Byram (1997), Deardorff 
(2006), Dervin (2010) 

Reflexão sobre as relações complexas 
entre línguas, culturas, sociedades e 
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(LCS) indivíduos, reconhecendo que não há um 
representante de uma cultura nacional 

uniforme, unívoca e estática. Demonstrar 
conhecimento sobre a sua e outras 

culturas. 

Relação 
(R) 

Descentramento e 
múltiplas perspetivas 

(DMP) 

Dervin (2010), Ting-
Toomey e Kurogi (1998) 

Capacidade de descentramento e adoção 
de múltiplas perspetivas (colocar-se no 

lugar do outro, ver as zonas cinzentas de 
uma determinada situação ou 

posicionamento, ver uma situação através 
de diferentes pontos de vista). 

Perspetivas 
etnorrelativas 

(PE) 

Byram (1997), Deardorff 
(2006), Dervin (2010), 
Ting-Toomey e Kurogi 

(1998) 

Capacidade de adoção de perspetivas 
etnorrelativas, não tomando a sua cultura 
nem como superior nem como inferior às 

outras (e vice-versa), evitando 
generalizações e atitudes de 

superioridade, valorizando o outro e a 
diversidade cultural. 

Valores e práticas 
democráticos e humanos  

(VPDH) 

Byram (1997), Deardorff 
(2006), Ting-Toomey e 

Kurogi (1998) 

Demonstração de valores e práticas 
democráticos e humanos, manifestados 

através de atitudes de compreensão, 
abertura, respeito e empatia face à 
alteridade. Respeito pelos direitos 

humanos. 

 

2.4.2.2. Categorias emergentes dos dados 

 
Após o contacto com os dados e o início do processo de categorização com as categorias 

pré-definidas, considerou-se necessário criar subcategorias relativamente às regularidades 

e padrões que emergiam dos dados “using grounded theory strategies” nesse processo de 

análise (Yin, 2014, p. 132). Nesse sentido, partindo da afirmação de Amado, que realça, 

relativamente ao estudo de caso, a “combinação possível com outras estratégias 

investigativas” (2009, p. 123), recorremos à grounded theory como estratégia de análise de 

dados, no sentido de “desenvolver teoria a partir dos dados sistematicamente recolhidos e 

analisados” (Coutinho, 2014, p. 345) e de a teoria estar alicerçada nesses dados (Bryman, 

2012). A grounded theory “permite ao investigador desenvolver a sua perspetiva teórica 

acerca de um dado assunto ao mesmo tempo que a vai fundamentando na observação 

empírica dos dados que recolhe” (Coutinho, 2014, p. 346), ou seja, o estudo é usado para 

compreender o caso em análise, mas sem haver uma presunção a priori dos temas-chave a 

abordar, pois as questões mais importantes devem surgir dos dados (Bogdan & Biklen, 

2013; Coutinho, 2014; Lodico et al., 2006). Serão esses dados (a sua análise rigorosa) e 

essas questões que permitirão criar ou desenvolver uma teoria alicerçada nesses mesmos 

dados (Amado, 2009; Given, 2008; Lodico et al., 2006).  
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No nosso estudo, esta estratégia visa apoiar quer a determinação de subcategorias a partir 

dos dados recolhidos, quer a identificação de indícios do desenvolvimento da CI através do 

programa de formação que toma a literatura como instrumento de mediação, pretendendo-

se, em termos teóricos, apontar caraterísticas do dispositivo de formação e do seu design 

que parecem mais potenciadoras do desenvolvimento dessa competência no contexto de 

formação inicial de professores de LP em Moçambique. Nesse sentido, os dados foram 

recolhidos em várias etapas e os materiais de formação também construídos em várias 

fases, tendo como base os dados recolhidos em etapas anteriores, dado que é uma 

caraterística desta estratégia o recurso a “multiple stages of data collection and the 

refinement and interrelationship of categories of information” (Creswell, 2009, p. 13). A 

grounded theory afirma-se, assim como uma  estratégia  “aberta, evolutiva”, que “enfrenta 

o imprevisto, o novo” (Morin, Ciurana, Motta & Valenzuela, 2003, p. 28), uma vez que os 

dados recolhidos, em diferentes etapas, ao serem interrelacionados e ao refletirem “both 

order (redundancy) and disorder (noise)” (Morin, 1996, p. 11), podem quer confirmar as 

descobertas iniciais, quer desafiá-las (Lodico et al., 2006).  

Como deixamos entrever acima, no nosso estudo, a grounded theory é tomada numa 

perspetiva construtivista, ou seja, assumindo-se que o mundo e as realidades são 

construídos pelas ações dos sujeitos (incluindo o papel central e determinante do 

investigador), através de processos dialéticos de criação e atribuição de significado ao 

mundo e à(s) realidade(s) envolvente(s), ainda que se admita que há aspetos sociais e 

históricos que enformem essas ações (Bryman, 2012; Given, 2008). O processo é, assim, 

marcado pela reflexividade, pelo contexto de investigação e pelo “inescapable effect of 

prior knowledge and existing literature”, acentuando-se, nesta abordagem construtivista, 

quer o relativismo do conhecimento, quer o papel do investigador — “researcher’s 

perspectives, positions, and practices”,  “participation in the construction of data” —, quer, 

ainda, o facto de a investigação se tomar ela própria como uma construção social. É, neste 

sentido, que se defende a contextualização histórica e social da investigação, favorecendo-

se “theoretical understanding over explanatory generalizations” (Given, 2008, p. 376). 

Nesta abordagem, defende-se que os conceitos e categorias que emergem dos dados 

resultam, necessariamente, da interação estabelecida entre o investigador e o meio, assim 

como com os sujeitos e, inclusivamente, com o modo como questiona e analisa os dados 

(Bryman, 2012).  
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No nosso estudo, recorremos, enquanto técnicas e estratégias de análise de dados, também 

à grounded theory, no sentido de desenvolver as teorias já existentes que dizem respeito ao 

desenvolvimento da CI, no nosso caso, procurando centrarmo-nos na literatura como 

instrumento de mediação intercultural. Nesse sentido, partimos de categorias existentes a 

priori, nomeadamente no que diz respeito às imagens das línguas (Araújo e Sá & Pinto, 

2006; Araújo e Sá, 2008), e estabelecemos categorias a partir dos dados, nomeadamente ao 

nível do programa de formação (áudio-gravações e portfólios) (Amado, 2009). Em ambos 

os casos, o processo de codificação assume um papel essencial, mas destacamos o seu 

caráter imperativo face à grounded theory, uma vez que é através desse processo, fluído e 

inconstante (Bryman, 2012), por meio de fragmentações, comparações, reduções, sínteses 

e destaques, que os dados nos começam a revelar alguns conceitos e categorias que se 

salientam (Bryman, 2012; Given, 2008), no sentido de se “construir um quadro que vai 

ganhando forma à medida que se recolhem e examinam as partes” (Bogdan & Biklen 2013, 

p. 50). A esta noção associa-se a “saturação teórica”, enquanto processo que relaciona a 

codificação com a recolha de dados, determinando que o processo de recolha de dados 

deve terminar quando “new data are no longer illuminating the concept” (Bryman, 2012, p. 

568).  

Apresentam-se de seguida as subcategorias que emergiram dos dados: 

 
Tabela 6 - Subcategorias em articulação com as categorias 

Macrocateg
oria 

Categorias Subcategorias 

Identidade  

Autoconscientização  

Nome 
Identificação geográfica e étnica (continente, país, região, etnia) 

Caraterísticas físicas 
Caraterísticas psicológicas 

Caraterísticas culturais (dança, música, gastronomia, vestuário, jogos...) 
Valores, expectativas e desejos 

Aspetos económicos 
Religião, crenças e ritos 

Línguas 
Educação e trabalho 

Relações de género e família 
Viagens 

Similaridades e 
diferenças 

(SD) 

Passado/presente 
Identificação (proximidade) 

Contraste (afastamento) 
Valorização e hipervalorização 

Desvalorização 
Ser como Múltiplo e complexo 

Discurso 
(D) 

Estereótipos e  
preconceitos 

Identificação nas obras literárias 
Identificação no discurso próprio ou do outro 

Língua, culturas e Autoconhecimento 
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sociedade Heteroconhecimento 
Intertextualidade 

Relação 
(R) 

Descentramento e 
múltiplas perspetivas 

Múltiplas perspetivas 
Descentramento 

Perspetivas 
etnorrelativas 

Etnocentrismo:  
- distância 

- superioridade 
- generalizações 

Etnorrelativismo:  
- aproximação 

- valorização do outro 
- valorização da diversidade 

Valores e práticas 
democráticos e humanos  

Abertura, respeito face ao outro 
Valores e práticas democráticos e humanos 
 

 

Foram assim introduzidas no processo de categorização as subcategorias que estão patentes 

na tabela e que emergiram dos dados. Integradas na macrocategoria da identidade e 

relativamente à autoconscientização, foram referidos aspetos como:  

i) nomes: o primeiro, o último nome e/ou as alcunhas (e.g. “Apelidaram-me 

[alcunha] = “wichikinha” (abanar) nome próprio da minha terra porque o [nome 

próprio] e o [apelido] são nomes portugueses” IDT21);  

ii) identificação geográfica e étnica, quando os sujeitos se identificavam como 

africanos, moçambicanos, de uma determinada região e como pertencentes a 

uma determinada etnia, quer na expressão da sua identidade quer quando se 

referiam ao Outro (e.g. “traços que me caraterizam como negra africana, 

moçambicana” IDT30);  

iii) caraterísticas físicas, principalmente relacionadas com a cor da pele (e.g. 

“Alguns dos traços distintivos da minha identidade são o facto de eu ser uma 

africana de raça negra e não, por exemplo, uma americana ou asiática” IDT14);  

iv) caraterísticas psicológicas, relativas às qualidades e defeitos do eu e do Outro 

(e.g. “Eu sou uma mulher simpática, alegre, satisfeita mas inconformada com o 

que sou e tenho”[IDT14);  

v) caraterísticas culturais, nomeadamente ao nível da dança, da música, da 

gastronomia e do vestuário (e.g. “No modo de vestir, geralmente a cultura 

moçambicana é identificada pelo uso da capulana pelas mulheres, esta 

vestimenta abrange quase toda a África, mas a grande diferença assenta-se no 

modo de trajar esta capulana” PAI1);  

vi) valores, expectativas e desejos expressos pelos sujeitos (e.g., “A minha voz 
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actualmente clama pela paz efectiva no país.” VOZ2);  

vii) aspetos económicos relacionados com a riqueza, a pobreza, as principais 

atividades, englobando por vezes a articulação com o campo político (e.g. “A 

nossa voz actualmente diz: Abaixo o elevado custo de vida” VOZ12);  

viii) religião, crenças e ritos, integrando não apenas as religiões e os seus rituais, 

mas também crenças específicas africanas e os principais ritos realizados no 

norte de Moçambique (e.g. “Na nossa comunidade pratica-se o “Emwali”, 

vulgo Ritos de Iniciação, masculino e feminino” PAI1);  

ix) línguas aprendidas, conhecidas, adoradas, valorizadas ou desvalorizadas (e.g. “a 

salada do emacua e o português embelezaram a minha língua, por isso tenho um 

sotaque caraterístico, específico e contagiante” IDT9);  

x) educação e trabalho (e.g. “A zona centro há fraco aproveitamento na área da 

educação devido ao conflito armado que se faz sentir naquela região” VOZ10);  

xi) relações de género e família, nas quais se incluem aspetos relacionados com os 

papéis do homem e da mulher, a relação com os filhos, e ainda questões como a 

equidade de género e a violência doméstica (e.g. “Na zona onde moro, a 

violência doméstica é frequente e as pessoas violentadas têm uma tendência de 

omitir” CTM1);  

xii) viagens, englobando não apenas as que foram realizadas pelos formandos, mas 

também aquelas que desejavam fazer (e.g. “Uma das outras grandes viagens 

que gostaria de fazer é ir ao Maputo, conhecer o sul do nosso país”VGS27). 

Ainda na macrocategoria da identidade, especificamente sobre o estabelecimento de 

similaridades e diferenças no contraste entre o eu e o Outro, emergiram dos dados as 

seguintes subcategorias:  

i) passado/presente, relativa às unidades de informação nas quais os sujeitos se 

referem ao passado colonial fazendo uma comparação com a época atual ou 

estabelecendo contrastes no passado (e.g. “Nos séculos passados, a 

discriminação racial foi notável; alguns sentiam-se mais superiores aos outros, 

quer nos hábitos, valores culturais na prioridade, na educação, emprego e na 

escola” MLF64);  

ii) identificação com o outro, visto como semelhante ou marcada pelas relações de 

proximidade (e.g. “não tivemos dificuldade na comunicação, pois este pacato 



Parte II. Percurso metodológico 
 

 

 171 

povo tem o português como língua oficial” GVML6);  

iii) contraste com o Outro, tomado como diferente e/ou marcado por relações de 

afastamento (e.g. “veríamos como um povo estranho porque tinham alguns 

aspectos culturais diferentes da nossa” PVI7);  

iv) valorização e hipervalorização integrando quer a valorização do Outro e da sua 

cultura, assim como a hipervalorização desse Outro que pode apontar para uma 

perspetiva etnocêntrica (e.g. “Pareciam Deuses” PVI39);  

v) desvalorização do Outro e da sua cultura (e.g. Brasil associado a “prostituição”, 

“marginalidade”, “criminalidade”, “tráfico e consumo de drogas” NTR);  

vi) ser como múltiplo e complexo, reconhecendo que todos somos diversos (e.g. 

“sou resultado de encontro de vários povos bantu da África Central, Árabes, 

Indianos e Europeus” IDT). 

Quanto à macrocategoria Discurso, os estereótipos e preconceitos podem ser identificados 

pelos sujeitos do estudo, quer i) nas obras literárias (e.g. “A partir do título “Canção do 

mestiço” do poema podemos afirmar que remete-nos a uma dor sentida pelo homem misto 

quando se sentia um homem sem identidade, sofrendo duma exclusão social, daí que 

procura cantar o que lhe vem da alma, procurando a sua identidade” MES5), quer ii) no 

discurso próprio e no discurso do Outro (e.g. “muitos de raça negra encaram os brancos 

como orgulhosos, violentos, gananciosos, sem escrúpulos e todo tipo de adjetivos negativo 

possível, o que não constitui verdade” MES).  

Na reflexão sobre línguas, culturas e sociedade e sobre as relações complexas que se 

estabelecem entre elas, o sujeito demonstra quer i) conhecimento sobre a sua comunidade, 

a sua etnia e a sua própria cultura (e.g. “A ligação que existe entre este poema e a nossa 

forma de ver o mundo é de que, de facto, os povos que sofreram a colonização, estavam 

mesmo a dormir” SEA4), quer ii) conhecimento sobre o Outro e a sua cultura (e.g. “Fado 

que é um estilo musical português” PAI1), referindo, ainda, iii) casos de relações 

intertextuais (e.g. “Este aspecto de não ser correspondido aproxima este poema da poesia 

trovadoresca” A1V5). 

No que diz respeito à macrocategoria Relação, integram-se como subcategorias:  

i) a capacidade de descentramento, seja conseguindo colocar-se no lugar do 

Outro, seja manifestando uma perspetiva de distanciamento de uma 

determinada situação (e.g. “Sendo eu um desses índios, veria os portugueses 
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como pessoas diferentes de mim” PVI19); e  

ii) a capacidade de adoção de múltiplas perspetivas, vendo as “zonas cinzentas” de 

uma determinada situação ou vendo essa situação de diferentes pontos de vista 

(e.g. “eu como pessoa, mesmo na comunidade onde eu ando, convivo às vezes 

com marginais, mas não porque eu sou igual a eles” GVLAII12).  

No que se refere à adoção de perspetivas etnorrelativas, surgem dos dados posições 

etnocêntricas, nas quais os sujeitos: 

i) manifestam o desejo ou a atitude de distanciamento do Outro (e.g. “não consigo 

me identificar com outra cultura diferente da minha” IDT19);  

ii) apresentam informações que expressam a superioridade de uma determinada 

cultura sobre outra (e.g. “porque todos nossos hábitos acho eu ser melhor de 

todos Africanos” IDT44);  

iii) fazem generalizações (e.g. “temos o caso de chineses que andavam a bater 

funcionários deles” GVLAII10). 

Mas surgem, igualmente, posições etnorrelativas, que expressam: 

iv) o desejo ou a atitude de aproximação da alteridade (e.g. “somos todas pessoas; 

que a dor que eu sinto, o outro também sente” MLF18);  

v) a valorização do Outro (e.g. “o modo de ver os outros na actualidade é diferente 

do modo de ver as outras actualmente, as pessoas vêem as outras como irmãos, 

sem discriminação e não julgando os outros pela sua aparência” MLF5); e  

vi) a valorização da diversidade cultural (e.g. “É com orgulho viver, partilhar e 

valorizar a cultura dos outros. Assim ganhamos a experiência total e o 

conhecimento das diversas culturas desses países, isto estimula a vontade de 

querermos visitar” LVP).  

Quanto à demonstração de valores democráticos e humanos, emergem, precisamente: 

i) a manifestação de valores e práticas democráticos e humanos, a defesa dos 

direitos humanos universais (e.g. “A minha voz actualmente diz democracia, 

paz, igualdade de direitos, e justiça em todas vertentes” VOZ23); e, também,  

ii) a manifestação de atitudes de compreensão, abertura, respeito e empatia face à 

alteridade (e.g. “ter respeito um pelo outro, respeitando a sua cultura, raça, 

aproximar-nos um do outro de verdadeira harmonia” MLF59). 
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2.5. Fases de investigação 
 

O desenvolvimento da investigação decorreu em quatro fases principais (vide figura 7), 

com um enquadramento temporal de julho de 2015 a junho de 2020.  

Numa fase inicial foi constituído o quadro teórico-metodológico, com recurso à análise 

documental e sequente síntese crítica. O processo de revisão bibliográfica incidiu 

sobretudo nos modelos e dimensões da competência intercultural, na formação inicial de 

professores, nas imagens das línguas e dos povos, e no papel do texto literário como 

instrumento de mediação.  

Uma fase posterior centrou-se na análise das orientações político-educativas 

moçambicanas, com enfoque no Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, na Política 

Nacional de Educação e no Plano Curricular de formação inicial de professores de LP na 

UPN, no sentido de procurar articulá-las com os princípios da EI na formação inicial de 

professores e, com base nesta articulação, identificar as necessidades de formação no que à 

CI diz respeito, integrando-as no RF posteriormente construído.  

Seguidamente, foi realizado um diagnóstico, com recurso ao inquérito por questionário, 

acima apresentado, com o qual se pretendeu caraterizar o perfil linguístico dos futuros 

professores e identificar as suas imagens face às línguas que conhecem e com as quais 

contactam e face aos povos da CPLP.  

A última fase englobou a conceção, implementação e análise do programa de formação. 

Foi necessário, previamente, conceber um RF que teve como suporte o quadro teórico-

metodológico, sobretudos os modelos convocados de CI, as orientações político-educativas 

moçambicanas e o diagnóstico das imagens das línguas e dos povos da CPLP realizado na 

fase anterior.  
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Figura 7 - Elementos convocados para o Referencial de formação 

 
Posteriormente, foram selecionados os textos e construídas as atividades que constituem o 

programa de formação relativamente aos textos literários portugueses e brasileiros (LPB), 

moçambicanos (LAI), angolanos, são-tomenses e cabo-verdianos (LAII).  

A etapa seguinte abarcou a implementação do programa de formação, recorrendo-se à 

técnica de observação participante, utilizando como instrumentos a gravação de aulas e 

transcrição de episódios significativos, assim como as respostas às atividades pedagógicas 

propostas (portfólios dos futuros professores), realizados quer em sala de aula, quer em 

horas de estudo independente. Posteriormente, procuramos avaliar o programa de 

formação, pelo que foi realizado um inquérito por focus group, visando a discussão e 

reflexão conjuntas sobre as imagens iniciais extraídas do questionário, as respostas às 

atividades, as dinâmicas mais relevantes de sala de aula e excertos dos portfólios, 

confrontando os formandos com o processo formativo desenvolvido, procurando ouvir a 

sua voz e recolher as suas impressões individuais e coletivas acerca desse mesmo processo.  

Numa última etapa, com o apoio da técnica de análise de conteúdo e do software de análise 

WebQDA, procurámos identificar as atividades e as caraterísticas do programa de 

formação que parecem mais potenciadoras do desenvolvimento da CI no contexto de 

formação inicial de professores de LP em Moçambique. A figura que se segue esquematiza 

o desenho da investigação: 
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Figura 8 - Desenho da investigação 

 

Os dados analisados e comparados em diferentes fases permitiram a construção de 

abstrações e o estabelecimento de relações (interativas) de semelhança e diferença face às 

categorias pré-definidas e emergentes (Bogdan & Biklen, 2013; Bryman, 2012; Creswell, 

2009; Given, 2008; Lodico et al., 2006), no sentido de os dados expressarem todo o 

processo realizado, ou como referem Morin, Ciurana, Motta & Valenzuela, “a antiqüíssima 

experiência da viagem” (Morin, Ciurana, Motta &  Valenzuela, 2003, p. 22). E é 

necessário ter consciência de que essa é uma viagem da qual, investigador e sujeitos, todos 

“retornamos modificados”, ou seja, “quem retorna é outro” (Morin, Ciurana, Motta &  

Valenzuela, 2003, p. 22). 
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2.6. Caraterização dos participantes 
 

2.6.1. Identificação pessoal (dados sociográficos) 
 

Os sujeitos do estudo, num total de 92, frequentam a formação inicial de professores de LP 

na UPN (atual UR); têm idades compreendidas entre os 18 e os 55 anos, concentrando-se a 

maioria dos valores entre os 25 anos e os 35 anos, sendo o resto dos dados mais dispersos. 

A sua idade média é 29 anos (cf. gráfico 1). Metade são do sexo feminino e metade do 

sexo masculino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 1 - Idade 

 

Todos os inquiridos são de nacionalidade moçambicana e quase todos residem nos 

bairros periféricos e/ou na cidade de Nampula, à exceção de dois estudantes, que residem 

em Angoche e na Ilha de Moçambique. A maioria dos inquiridos é natural da província de 

Nampula, onde o grupo étnico maioritário é o macua42, ainda que alguns sejam originários 

de outras províncias (cf. gráfico 2). 
                                                
42 O grupo étnico macua pertence ao grupo mais alargado dos povos bantu, quer eram autóctones da região 
da África Central. Este grupo matrilinear é o maior de Moçambique, situando-se o seu povo maioritariamente 
no norte do país, concretamente na Província de Nampula, mas também, num número mais reduzido, nas 
Províncias de Niassa, Cabo Delgado e Zambézia. A sua LM é o emakhuwa. Este grupo étnico têm rituais 
específicos, designadamente relacionados com o nascimento, a puberdade, o casamento, as relações com os 
antepassados (orações e pedidos) e a morte. 
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Gráfico 2 - Naturalidade 

 

Quanto à sua orientação religiosa, apesar da zona norte de Moçambique ser socialmente 

marcada pela influência da religião muçulmana, a maioria dos formandos professa a 

religião católica, sendo, no entanto, também bastante significativo o número de estudantes 

que praticam a religião muçulmana (cf. gráfico 3).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Orientação religiosa 

 

No que diz respeito à profissão, mais de metade são já professores, a sua maioria com um 

tempo de serviço entre 0 e 10 anos (cf. gráfico 4), o que é bastante significativo no nosso 

estudo, dado que, apesar de a licenciatura visar a formação inicial de professores, podemos 

afirmar que para a maioria dos sujeitos se trata, simultaneamente, de formação 

contínua/formação em exercício. É importante realçar que, em Moçambique, os 
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professores podem lecionar no ensino primário com uma formação de 10.ª +1 e no ensino 

secundário com 12.ª + 1, sendo a designação +1, conforme já explicámos, referente à 

frequência de um ano letivo num Centro de Formação de Professores, formação realizada 

pela maioria dos sujeitos do estudo, que só agora frequentam o ensino superior. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Profissão e anos de docência 
 

O questionário incluía, também, questões relativas aos pais e às LM dos avós. Todas as 

mães são de nacionalidade moçambicana e as suas habilitações literárias são 

maioritariamente a ausência de escolaridade e o ensino primário (cf. gráfico 5). 

Relativamente à sua profissão, destaca-se uma maioria de domésticas e camponesas (cf. 

gráfico 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Habilitações literárias da mãe 
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Gráfico 6 - Profissão da mãe 

 

Quanto à LM das mães, destaca-se a língua emakhuwa, LM de 70 mães dos sujeitos do 

estudo (cf. gráfico 7). Esta é a língua da maioria dos naturais desta província do norte e 

também a língua da maioria dos sujeitos do estudo. Foram referidas, como LM das mães, 

15 línguas diferentes, na sua maioria LB do centro e norte do país. Foram assinaladas por 

alguns inquiridos mais do que uma LM das mães, com as seguintes combinações: xironga 

e xitswa; emakhuwa e shimakonde; emakhuwa e ekoti; emakhuwa e elomwe; elomwe e 

shona; cisena e ndau. Quando comparamos estes dados com os dos pais (gráficos 5 e 6 vs. 

gráficos 10 e 11), que têm um nível de escolaridade superior e que têm outras profissões, 

que não estão associadas apenas à casa, aos filhos e à agricultura de subsistência, 

verificamos que é, de facto, uma preocupação a promoção do acesso da mulher à educação, 

no sentido de garantir que ela seja uma agente de desenvolvimento educativo e social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Língua(s) materna(s) da mãe 
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O mesmo aconteceu com a indicação das línguas da avó e do avô materno. Como língua 

da avó materna, foram indicadas um total de 11 LB, destacando-se, novamente, a língua 

mais falada nesta província, o emakhuwa com 66 referências (cf. gráfico 8). Como LM do 

avô, salienta-se, também, o emakhuwa, com 67 referências (cf. gráfico 9), num total de 15 

línguas referidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Língua(s) materna(s) da avó materna 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 9 - Língua(s) materna(s) do avô materno 

 

Os dados relativamente aos pais revelam que todos são moçambicanos, tendo a maioria 

uma formação ao nível do ensino secundário (cf. gráfico 10) e destacando-se, como 

ocupação profissional, os camponeses e os professores (cf. gráfico 11). Refere-se, ainda, 

o facto de dois inquiridos terem indicado mais do que uma opção, um referindo 

“doméstico” e “camponês” e outro referindo, além da profissão, o facto do pai ter 

“falecido”. 
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Gráfico 10 - Habilitações literárias do pai 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 11 - Profissão do pai 

 
No que se refere à LM dos pais, destaca-se a língua emakhuwa, LM de 66 pais dos sujeitos 

do estudo (cf. gráfico 12). Foram referidas, como LM dos pais, 15 línguas diferentes, na 

sua maioria LB do centro e norte do país. Foram assinaladas por alguns inquiridos mais do 

que uma LM dos pais, com as seguintes combinações: emakhuwa e português; emakhuwa 

e ciyao; emakhuwa e ekoti; emakhuwa e elomwe; bitonga, changana e xitswa; cisena, ndau 

e shona. No gráfico 12 apresentam-se os totais por língua. 
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Gráfico 12 - Língua(s) materna(s) do pai 

 

A situação relativamente à LM dos pais e dos avós paternos é muito semelhante à 

referida para as mães e os avós maternos. A principal língua dos pais é o emakhuwa, com 

66 ocorrências (cf. gráfico 12), tendo sido referidas 15 LM. De igual modo, a LM da 

maioria dos avós paternos é o emakhuwa (65 ocorrências - avó paterna e 62 ocorrências - 

avô paterno), num total de 14 (avó paterna) e 13 (avô paterno) línguas referidas (cf. 

gráficos 13 e 14). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 - Língua(s) materna(s) da avó paterna 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 14 - Língua(s) materna(s) do avô paterno 
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Salientamos o elevado número de LM referidas pelos sujeitos do estudo relativamente aos 

seus pais e avós, que se relacionam com o contexto do estudo, onde, como referimos, 

existem mais de 40 línguas, destacando-se, no nosso estudo, o elevado número de pais e 

avós com o emakhuwa como LM, dado que o estudo é desenvolvido na província de 

Nampula, onde essa língua é a (ou uma das) LM da maioria da população. 

 

2.6.2. Biografia linguística 
 
Relativamente à biografia linguística dos sujeitos do estudo (n. 92) (cf. tabela 7), o 

emakhuwa — língua falada maioritariamente na província de Nampula — é a LM da 

maioria (72 ocorrências), seguida de outras LB e, ainda, da LP, mas com referências muito 

reduzidas. Foram indicadas um total de 14 LM, entre as quais várias LB nacionais, 

conjugadas ou não entre si e com a LP, como as que se seguem: bitonga, changana, 

cinyanja, cisena, elomwe, jaua, xitswa, e, ainda, a língua francesa e o swahili. 

 

Tabela 7 - Língua materna (totais por língua) 

Língua N.º de referências 

emakhuwa 72 

shimakonde 6 

português 6 

ekoti 4 

changana 3 

echuabo 3 

cisena 2 

elomwe 2 

bitonga 1 

cinyanja 1 

francês 1 

jaua 1 

swahili 1 

xitswa 1 
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Realça-se o facto de alguns sujeitos terem referido combinações de línguas, tomando como 

LM as línguas: português e emakhuwa (2); emakhuwa e ekoti (2), português e elomwe (1); 

emakhuwa e echuabo (1); emakhuwa e elomwe (1); emakhuwa e shimakonde (1); 

português, emakhuwa e francês (1); changana, bitonga e xitswa (1); cinyanja, swahili e 

jaua (1); emakhuwa, cisena e changana (1). 

A LP tem para os sujeitos, sobretudo, um duplo estatuto, enquanto LO (50 ocorrências) e 

LS (38 ocorrências). Esta língua foi indicada por apenas 5 inquiridos como a sua LM 

(quando questionados sobre o estatuto da LP vs. 6 inquiridos que a referiram quando 

questionados sobre a sua LM, vide tabela 7) . Para além desses estatutos (cf. gráfico 15), 

mais comuns, foram, ainda, atribuídos à LP, por uma minoria, os papéis de língua de 

unidade nacional, língua de comunicação e língua de escolarização. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 15 - Estatuto da LP 

 

Relacionando as línguas aprendidas com os seus contextos de aprendizagem, (cf. 

gráfico 16) destacam-se o contexto familiar e os amigos para a aprendizagem do 

emakhuwa, a LM da maioria dos sujeitos. À língua portuguesa são associados vários 

contextos de aprendizagem, com destaque para a escola e para o contexto familiar. As 

línguas francesas e inglesas foram aprendidas maioritariamente em contexto escolar e a 

língua árabe em contexto religioso. As outras línguas referidas pelos sujeitos são as 

seguintes: bitonga, changana, cisena, ciyao, echuabo, ekoti, elomwe, kimuane, shimakonde 

e swahili, associadas, principalmente, aos contextos familiar, social-amigos e religião. 
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Gráfico 16 - Línguas aprendidas e contextos de aprendizagem 

 
São indicados, de seguida, os principais contextos de uso das línguas, destacando-se as 

línguas: portuguesa, em todos os contextos; emakhuwa, em todos os contextos, com 

exceção do social-internet; inglesa, nos contextos social-internet e profissional-trabalho; 

francesa, nos contextos social-amigos e profissional-universidade; e árabe, no contexto 

religioso. São referidas pelos sujeitos um total de 15 línguas aprendidas e empregues em 

diferentes contextos. As línguas mais usadas nos contextos familiar, social (amigos, 

viagens), profissional (trabalho e universidade) e religioso são o português e o emakhuwa. 

Seguem-se as línguas inglesa, francesa e árabe, restritas a alguns contextos de 

aprendizagem: social, profissional (inglês e francês) e religioso (árabe). São, ainda, 

referidas outras línguas, sem grande expressividade, em cada um dos contextos, agrupadas 

em “outras”, principalmente LB (e.g. changana, echuwabo, ekoti, elomwe, kimuane, 

shimakonde, xironga) e o swahili, usadas essencialmente nos contextos familiar, social-

amigos e social-viagens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 - Contextos de uso das línguas 

Casa Escola Amigos Religião Trabalho

Familiar Social-amigos Social-internet Social-viagens
Profissional-trabalho Profissional-universidade Religioso Outros



Parte II. Percurso metodológico 
 

 

 187 

 

Quanto às línguas que os sujeitos do estudo gostariam de aprender ou aprofundar (cf. 

tabela 8), são referidas principalmente o português, o inglês, o francês (estas três 

destacadas das restantes), o emakhuwa, o espanhol e o árabe. Consideramos curioso o 

número elevado de ocorrências relativamente à língua portuguesa; poderá revelar que 

consideram que não dominam a língua e/ou que desejam desenvolver competências na 

mesma? São referidas outras línguas, mas com um número muito menor de ocorrências 

(menos de 4 ocorrências: alemão, brasileiro, changana, cinyanja, chinês/mandarim, 

echuabo, ekoti, italiano, kimuane, shimakonde, swahili). 

 

Tabela 8 - Línguas que desejam aprender / aprofundar 

Línguas N.º de referências 

inglês 68 

francês 53 

português 42 

emakhuwa 11 

espanhol 8 

árabe 7 

chinês/mandarim 5 

italiano 4 

swahili 4 

brasileiro 3 

Outras (alemão - 2 e LB: 
changana - 2, cinyanja - 1, 
echuwabo - 1, ekoti – 2 , kimuane 
- 1, shimakonde - 2) 

13 

           

 

Os motivos apontados (cf. gráfico 18) são de ordem mais instrumental, sobretudo 

associados às línguas portuguesa, inglesa e francesa, relacionados com a progressão 

académica e o futuro profissional, – Porque preciso mais subsídios por ser o curso que 

estou a seguir43 (LP); Para ter acesso nas ONGs (inglês) –, motivos relacionados com a 

importância do estatuto das línguas portuguesa (LO) – Porque é uma língua da unidade 

nacional dos moçambicanos (LP) – e inglesa (língua dos países com os quais Moçambique 
                                                
43  Todas as respostas dos sujeitos do estudo apresentadas neste artigo são transcritas tal como foram 
redigidas, ainda que possam conter gralhas ou não respeitar a norma da língua. 
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faz fronteira) – Porque o meu país é rodeado de países falantes desta língua (inglês) –, e, 

ainda, o desejo de comunicar com outros povos (associado, principalmente, ao francês e ao 

inglês) – Gosto muito e para poder comunicar com os falantes da língua (francês). 

Verificou-se uma forte relação afetiva com as línguas francesa e inglesa – Porque gosto do 

som, e acho bonito (francês) e Gosto dessa língua e adoro (inglês) –; motivos de ordem 

mais instrumental, relacionados com a progressão académica e o futuro profissional, 

associados às línguas portuguesa e inglesa; a importância do estatuto das línguas 

portuguesa (LO) e inglesa (língua dos países com os quais Moçambique faz fronteira); e o 

desejo de comunicar com outros povos associado, principalmente, ao francês e ao inglês – 

Interação com povos da língua inglesa, difundir a língua aos outros povos (inglês), Gosto 

muito e para poder comunicar com os falantes da língua (francês). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 - Motivos para desejarem aprender / aprofundar essas línguas 

 

O número dos formandos que já estiveram em algum país estrangeiro é muito reduzido  – 

12 ocorrências –, e as visitas/estadias referem-se principalmente a países que fazem 

fronteira com Moçambique (cf. gráfico 19): Tanzânia (4), Malawi (4), África do Sul (3) e 

Zimbabué (2). Quanto aos motivos referidos para estas viagens (cf. gráfico 20), destacam-

se as viagens de trabalho e a visita a familiares que vivem nesses países. Consideramos 

importante referir ainda que o facto de o sistema de saúde em Moçambique, 

nomeadamente na zona norte do país, enfrentar, ainda, alguns constrangimentos, poderá 

conduzir, caso haja capacidade financeira para o fazer, à deslocação à África do Sul para 

procurar assistência médica (1 ocorrência). 
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Gráfico 19 - Países visitados 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 20 - Motivos para a deslocação a esses países 

 

No que diz respeito aos países que os formandos gostariam de visitar (cf. tabela 9), 

destacam-se os seguintes países: Portugal, Brasil (63 e 52 ocorrências), França (24), EUA 

(15) e Inglaterra (12), ou seja, essencialmente países de outros continentes, à exceção de 

Angola (14). Com um número reduzido de ocorrências (menos de dez), são, ainda, 

referidos os seguintes países: África do Sul, Itália, Arábia Saudita, México, Cabo Verde, 

Tanzânia, Zimbabué, Alemanha, Austrália, Espanha, Índia, Timor-Leste, China, Etiópia, 

Grécia, Japão, Malawi, Suazilândia e Turquia. Realça-se a referência no total a cinco 

países da CPLP: Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde e Timor-Leste.  

 

Tabela 9 - Países que os sujeitos do estudo desejam visitar 

Países que desejam visitar 
Países N.º de referências 
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Portugal 63 
Brasil 52 
França 24 

EUA 15 
Angola 14 

Inglaterra 12 
África do Sul 9 

Itália 9 
Outros (Arábia Saudita 5; México 

5; Cabo Verde 4; Tanzânia 4; 
Zimbabué 3; Alemanha 2; Austrália 

2; Espanha 2; Índia 2; Timor-Leste 2; 
China 1; Etiópia 1; Grécia 1; Japão 1; 
Malawi 1; Suazilândia 1; Turquia 1) 

38 

 

 

Quanto aos motivos subjacentes a este desejo de visitar outros países, as respostas foram 

agrupadas nas seguintes categorias (cf. gráfico 21): ligação afetiva (muito marcada com o 

Brasil – Gosto e a vida é quase de Moçambique (Brasil) –; desenvolvimento económico – 

Por serem estados com o desenvolvimento (EUA) –; motivos linguísticos (sobretudo 

relativos a Portugal) – Para falar com os portugueses e entender bem (Portugal) –; motivos 

académicos e profissionais (destaque para Portugal) – Aprofundar meus estudos da língua 

portuguesa (Portugal) –; e comunicação (Brasil, ainda que com um número reduzido de 

ocorrências). Destaca-se, neste ponto, a construção de relações interculturais, expressas no 

desejo de conhecer o outro e/ou as suas culturas (destaque para Portugal, Brasil e França) e 

no desejo de comunicar com outros povos – Tenho curiosidade de saber como eles vivem 

(Portugal); Conhecer os costumes, as praias (Brasil). É importante, ainda, realçar que são 

indicados cinco países da CPLP, com uma maioria de ocorrências referentes ao desejo de 

conhecer esses povos e culturas, assim como interagir com os seus habitantes: Portugal 

(32), Brasil (26), Angola (9), Cabo Verde (2) e Timor-Leste (2).    

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21 
- Motivos 

Apropriação (língua) Ligação afetiva Poder (progressão, internacionalização...)
Construção de identidades Relações interculturais
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para desejarem visitar esses países 

 
Em síntese... 
Destacamos alguns resultados da identificação pessoal e biografia linguística dos 

participantes no nosso estudo:  

i) a idade média dos formandos (29 anos) relaciona-se com o contexto do norte de 

Moçambique, ou seja: a idade com que os estudantes iniciam a escolarização, 

sobretudo fora da cidade, pode ser superior a 6 anos; muitos estudantes 

terminam o ensino secundário, por uma questão financeira, vão trabalhar e só 

posteriormente têm condições financeiras para frequentar o ensino superior; 

alguns formandos entraram para os quadros das escolas primárias e secundárias 

e só posteriormente sentiram necessidade de completar a sua formação, não só 

ao nível científico, mas também psicopedagógico e didático; 

ii) apesar de referirmos no nosso estudo tratar-se da formação inicial de 

professores de língua portuguesa, na verdade há caraterísticas específicas dos 

participantes que neste contexto se distinguem de outras formações iniciais em 

que os futuros professores não tiveram qualquer contacto com a prática letiva. 

Dos nossos inquiridos, 54% são já professores, pelo que, ao debaterem as 

dificuldades que encontram no terreno e ao poderem introduzir a qualquer 

momento novas atividades, estratégias e metodologias, a formação assume, 

igualmente, um caráter de formação em exercício; 

iii) os dados relativos às mães (e avós) dos formandos refletem as desigualdades na 

questão do género, sendo que a maioria dessas mulheres não tem escolaridade, 

ou tem apenas a escolaridade primária, tendo como profissões principais o 

serem domésticas ou camponesas, denotando uma necessidade de se garantir o 

acesso da rapariga e mulher à educação, ao trabalho, a meios de subsistência, 

tornando-as agentes de desenvolvimento e combate à pobreza; 

iv) a situação linguística é marcada pela coexistência de diversas LM, de 

aprendizagem e de uso, sendo os contextos de aprendizagem das línguas cada 

vez mais híbridos (queremos com isso dizer que a LP não é aprendida 

exclusivamente na escola e/ou em contexto formal, o mesmo acontecendo com 

algumas LM dos formandos que partilham os espaços formais de escolarização, 
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sobretudo ao nível do ensino primário). Destaca-se, ainda, a valorização da LP, 

do inglês e do francês, que se evidenciam também como aquelas que os 

formandos mais gostariam de aprender e/ou aprofundar, sobretudo por motivos 

de poder e de ordem instrumental, como o estatuto das línguas e  o desejo de 

progressão académica e profissional (realça-se, ainda, o árabe associado à 

questão religiosa); 

v) para além do desejo expresso de conhecer outras línguas ou aprofundar as que 

já existem, num total de 14 línguas referidas, surge o de conhecer outros países. 

Foram referidos 25 países diferentes, com destaque para Portugal, Brasil e 

França, que os formandos gostariam de visitar, por motivos afetivos, 

instrumentais (já referidos) e de construção de relações interculturais, 

evidenciando-se neste aspeto o desejo de conhecer o Outro e as suas culturas, 

assim como de comunicar com outros povos. 

 

Todos estes aspetos, complementados pelas imagens das línguas e dos povos da CPLP, 

foram tidos em conta aquando da construção do nosso RF, em parte através da seleção 

de temas como a “igualdade de género”, ou a exploração da identidade feminina, ou no 

cuidado redobrado a pensar as atividades a realizar e, sobretudo, as estratégias usadas 

para o efeito que poderiam ter repercussões imediatas nas salas dos formandos que 

lecionavam nos diferentes níveis de ensino, ou ainda aproveitando a predisposição 

existente por parte dos formandos para a comunicação intercultural. 
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Parte III. Conceção, implementação e análise do programa 
de formação 

 

Capítulo 1. Diagnóstico das imagens das línguas e dos povos da 

CPLP 
 

E vieram em peso, os macuas. Aguardam na 
sala, e falam aquela língua deles que não 
entendemos.  

(Chiziane, 2005, p. 204) 
 

Neste capítulo apresentamos os resultados relativos ao diagnóstico das imagens das línguas 

e dos povos da CPLP, resultantes da aplicação do inquérito por questionário (vide secção 

2.3.1. da Parte II), que, conforme explicitámos acima, nos permitiram descrever as imagens 

que os sujeitos partilham relativamente às línguas com que contactam e aos povos da 

CPLP, assim como identificar as habilidades, os conhecimentos, as atitudes e os valores a 

trabalhar na promoção de dinâmicas educativas com base nessas imagens. 

 

1.1. Imagens das línguas e dos povos 

1.1.1. Imagens das línguas no questionário 
 

Os resultados relativos à identificação pessoal e à biografia linguística dos sujeitos foram 

integrados na parte relativa à apresentação dos participantes do estudo (para mais 

informações vide nesta Parte II, Capítulo 2, ponto 2.6.). Nesta secção, apresentamos os 

resultados que advêm das secções “Imagens das Línguas” e “Povos da Lusofonia” (vide 

apêndice 5, pp. 4 a 11). 

No que diz respeito às imagens das línguas, num primeiro exercício de associação de 

palavras, solicitava-se que os formandos indicassem palavras soltas que associassem às 

línguas. Os resultados foram analisados de acordo com as categorias já apresentadas (vide 
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Parte II, parte 2.4.2.): objetos de apropriação, objetos afetivos, objetos de poder, 

instrumentos de construção e afirmação de identidades, e instrumentos de construção 
de relações interculturais (Araújo e Sá & Pinto, 2006).  

As línguas apresentam-se, para os sujeitos do estudo, sobretudo como objetos de 

apropriação – acessível (emakhuwa), complicada (português) –, realçando-se o grau de 

facilidade/dificuldade de aprendizagem e utilização dessas línguas. Verifica-se, ainda, uma 

forte relação afetiva com as línguas: deliciosa, adorável (emakhuwa), mágica 

(portuguesa), cativante (inglesa). São tomadas como objetos de poder sobretudo as línguas 

portuguesa e inglesa, esta última por ser uma língua de comunicação internacional, muito 

usada na internet – redes sociais (inglês) – e o português devido ao seu estatuto de LO. 

Verifica-se, assim, uma forte relação afetiva com as línguas portuguesa e emakhuwa,

seguidas do inglês, do francês e do árabe. Todas estas línguas se assumem, também, como 

objetos de apropriação, com destaque para a língua árabe. Realça-se um número reduzido 

de imagens das línguas como instrumentos de construção de relações interculturais (em 

todas as línguas abaixo de 7 ocorrências): convivência (francês), viajante (inglês).  

Importa, ainda, referir o facto de as línguas serem tomadas como instrumentos de 

construção e afirmação de identidades, destacando-se as línguas portuguesa, emakhuwa e 

árabe, esta última sobretudo ao nível religioso: capulana (emakhuwa), muçulmano (árabe), 

vinho (português). Apresentam-se no gráfico 22 os resultados deste exercício: 

 

 
 

Gráfico 22 - Imagens das línguas (associação de palavras) 

 

Objetos de apropriação
Objetos afetivos
Objetos de poder
Instrumentos de construção e afirmação de identidades
Instrumento de construção de relações interculturais
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Quanto à língua de que os estudantes mais gostam, realça-se o elevado número de 

ocorrências relativamente ao português (65 - 71%), seguida do inglês (17 – 18%), e, 

posteriormente, com um número reduzido de ocorrências, do emakhuwa (6 – 7%), do 

francês (2 – 2%), do árabe (2 – 2%) e do shimakonde (2 – 2%).  

Os principais motivos para a escolha dessas línguas (cf. gráfico 23) prendem-se com o 

facto de elas, sobretudo o português e o inglês, se assumirem como objetos de poder: É 

uma língua muito importante para a economia mundial (inglês), É uma língua oficial com 

elevado número de falantes (português). A LP é, ainda, tomada como objeto de 

apropriação – É a língua que compreendo, falo com facilidade –, de construção de relações 

interculturais – Posso comunicar com todos os estudantes, docentes, meus familiares –  e 

como instrumento de construção e afirmação de identidades – é língua que eu mais falo –, 

tal como são tomadas as LMs dos sujeitos, sobretudo o emakhuwa: É a minha língua 

materna. 
 

 
 

Gráfico 23 - Língua de que mais gostam (motivos) 

 

Questionados sobre qual era a língua mais importante do mundo, os formandos 

referiram principalmente a língua inglesa (54 – 59%), seguida da LP (18 – 35%) e, ainda, 

das línguas árabe (3 – 3%), chinesa (3 – 3%), emakhuwa (2 – 2%), e de conjugações de 

línguas: inglês e português (2 – 2%) e português, inglês e francês (1 – 1%). Destaca-se, 

também, o facto de alguns sujeitos indicarem que todas são importantes (9 – 17%) ou que 

não há uma língua mais importante do que outra (6 – 7%). 

Quanto aos motivos (cf. gráfico 24), destacam-se as línguas inglesa e portuguesa como 

objetos de poder: É a língua de negócios, tecnologia e ciência (inglês); É a língua oficial 

de vários países da CPLP (português).  

Objetos de apropriação Objetos afetivos
Objetos de poder Instrumentos de construção e afirmação de identidades
Instrumento de construção de relações interculturais
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Consideramos importante indicar que os sujeitos, ao referirem que todas as línguas são 

importantes ou que não existe uma língua mais importante que outra, justificaram as suas 

respostas quer tomando as línguas como objetos de poder, quer como instrumentos de 

construção e afirmação de identidades — Todas as línguas são importantes porque 

depende do contexto onde está localizado o indivíduo (todas/nenhuma) —, quer, ainda, 

como instrumentos de construção de relações interculturais: Todos os homens utilizam 

para se comunicarem uns aos outros (todas/nenhuma). 

 

 
 

Gráfico 24 - Língua mais importante do mundo (motivos) 

 

Relativamente à LM que os sujeitos escolheriam, destacam-se três línguas: a LP (32 – 

35%), o inglês (23 – 25%) e o emakhuwa (20 – 22%) tendo sido, ainda, referidas outras 

línguas com um número reduzido de ocorrências: francês (4 – 4%); shimakonde (3 – 3%); 

swahili (2 – 2%); echuabo (2 – 2%); changana (2 – 2%); nyungwe (1 – 1%), jaua (1 – 1%), 

chinês (1 – 1%) e árabe (1 – 1%). A LP foi referida maioritariamente por sujeitos do estudo 

que têm como LM uma ou várias LB. O emakhuwa foi indicado por sujeitos que têm esta 

língua como LM.  

Quanto aos principais motivos para essa escolha (cf. gráfico 25), a LP foi tomada como 

objeto de apropriação (15 – 16%) – É de fácil compreensão e aprende-se com facilidade –, 

afetivo (10 – 11%) – Gosto da língua e admiro a sua cultura – e de poder (7 – 8%): É a 

língua da unidade aqui em Moçambique. O inglês foi tomado como objeto afetivo (12 – 

13%) – É linda, aprecio desde, apesar de não saber falar – e de poder (7 – 8%): A maioria 

dos países da língua inglesa são países ricos. E o emakhuwa foi referido como objeto 

afetivo (6 – 7%) – gosto da minha língua maternal – e instrumento de construção e 

afirmação de identidades (8 – 9%): Identifica a minha identidade cultural.  

Objetos de apropriação Objetos afetivos
Objetos de poder Instrumentos de construção e afirmação de identidades
Instrumento de construção de relações interculturais
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Gráfico 25 - LM que escolheriam (motivos) 

 

Questionados sobre qual seria a língua escolhida para a realização de um evento 

internacional em Nampula, os formandos referiram quer línguas isoladas, quer 

conjugações de línguas, pela seguinte ordem: português (24 – 26%), português e 

emakhuwa (18 – 20%), português e inglês (14 – 15%), português, inglês e francês (12 – 

13%), entre outras, i.e. português, inglês e emakhuwa (7 – 8%); emakhuwa (4 – 4%), 

inglês (3 – 3%), português e francês (2 – 2%), e outras com apenas uma indicação, 

abrangendo as línguas e as conjugações que se seguem, árabe, chinês, ciyao, echuabo, 

ekoti, emakhuwa, espanhol, francês, inglês, português e todas as LM. Consideramos 

importante apresentar, também, os totais por línguas, destacando-se o português (57 – 

62%), o inglês (38 – 41%), o emakhuwa (28 – 30%) e o francês (18 – 20%).  

Quanto aos motivos (cf. gráfico 26), realça-se o facto de as línguas serem tomadas como 

objetos de poder – Porque estaríamos a internacionalizar a nossa língua e atribui-la um 

melhor estatuto no mundo (LP) –, e de o português e o emakhuwa se assumirem para os 

sujeitos como instrumentos de construção e afirmação de identidades: Porque a maior 

parte da população comunicam-se nessas línguas (LP/ emakhuwa). 
 

 
Gráfico 26 - Língua de um evento internacional (motivos) 

Objetos de apropriação Objetos afetivos
Objetos de poder Instrumentos de construção e afirmação de identidades
Instrumento de construção de relações interculturais
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Nas escalas dos diferenciais semânticos (cf. gráficos 27 a 32), as classificações das 

línguas incidiram sobre aspetos diversificados, como a beleza, a utilidade, a 

internacionalização, a riqueza cultural, a importância política, económica, profissional e 

científica das línguas.  

O árabe (cf. gráfico 27), uma língua que não reuniu consenso entre os estudantes, foi 

considerado como: bonito por alguns sujeitos (25 – 27%) e feio por outros (15 – 16%); 

difícil (49 – 53%); útil (30 – 33%); conhecida (24 – 26%); internacional (31 – 34%); rica 

culturalmente (27 – 29%); sem importância económica (20 – 22%), profissional (35 – 

38%), política (30 – 33%) e científica (29 – 32%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27 - Árabe (diferenciais semânticos) 

 

A língua emakhuwa (cf. gráfico 28) foi caraterizada pela maioria dos sujeitos como muito 

bonita (57 – 62%), fácil (38 – 41%), útil (55 – 60%), conhecida (47 – 51%), local (59 – 

64%), rica culturalmente (56 – 61%), e as opiniões dividiram-se quanto à sua importância 

económica (24 vs. 20 – 26% vs. 22%), profissional (28 vs. 18 – 30% vs. 20%), política (27 

vs. 16 – 29% vs. 17%) e científica (20 vs. 33 – 22% vs. 36%). Sendo esta a LM da maioria 

dos sujeitos, verifica-se a atribuição de uma imagem muito positiva a essa língua.  
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Gráfico 28 - Emakhuwa (diferenciais semânticos) 

 

O francês (cf. gráfico 29) foi descrito, pela maioria dos sujeitos, como bonito (45 – 49%), 

difícil (26 – 28%), útil (52 – 57%), conhecido (53 – 58%), internacional (62 – 67%) – o 

campo com maior destaque –, rica culturalmente (31 – 34%), com importância económica 

(28 – 30%), profissional (45 – 49%), política (21 – 23%) e científica (39 – 42%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29 - Francês (diferenciais semânticos) 

 

O inglês (cf. gráfico 30) foi considerado como muito bonito (65 – 71%), difícil (27 – 

29%), muito útil (72 – 78%), muito conhecido (71 – 77%), internacional (68 – 74%), rico 

culturalmente (37 – 40%), com importância económica (58 – 63%), científica (59 – 64%) e 

política (33 – 36%), e muito importante profissionalmente (65 – 71%). Há, também, uma 

imagem muito positiva da língua inglesa, que é associada à progressão académica, 
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profissional, social e económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30 - Inglês (diferenciais semânticos) 

 

A língua portuguesa (cf. gráfico 31) foi classificada de forma muito positiva, destacando-

se em relação às outras línguas, como muito bonita (78 – 85%), muito fácil (60 – 65%), 

muito útil (75 – 82%), muito conhecida (74 – 80%), internacional (65 – 71%), rica 

culturalmente (56 – 61%), importante economicamente (58 – 63%) e cientificamente (54 – 

59%), e muito importante em termos profissionais (74 – 80%) e políticos (61 – 66%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 31 - LP (diferenciais semânticos) 

 

Entre as outras línguas classificadas pelos formandos, destaca-se o shimakonde (cf. gráfico 

32), por ser a mais indicada após as anteriores. Esta língua também não reuniu consenso 

entre os sujeitos, sendo considerada como bonita (7 – 8%) e feia (8 – 9%), fácil (3 – 3%) e 
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difícil (10 – 11%), útil (8 - 95) e inútil (6 – 7%), conhecida (6 – 7%) e desconhecida (5 – 

5%), local (23 – 25%), rica culturalmente (11 – 12%), com pouca importância económica 

(13 – 14%), profissional (15 – 16%), política (10 – 11%) e científica (21 – 23%). Esta 

classificação reforça a tendência, já observadas nos outros dados, dos sujeitos valorizarem 

a sua LM, mas não valorizarem as outras línguas autóctones (LB). 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Gráfico 32 - Shimakonde (diferenciais semânticos) 

 

A LM dos estudantes é predominantemente o emakhuwa (64 – 70%), entre cerca de 14 LM 

referidas. Importa realçar o facto de não se verificar uma forte mobilidade dos formandos, 

que são na sua maioria naturais da província de Nampula (76 – 83%), onde o estudo é 

realizado (o mesmo se refletindo nas LM dos pais e avós), facto que necessariamente influi 

sobre as imagens das línguas. Ou seja, a atribuição de um estatuto elevado / imagens muito 

positivas, quer em termos afetivos, quer de poder económico, político, social, etc., ao 

emakhuwa, deve ser tomado como a ligação forte à LM, que é valorizada por esses 

formandos. Influencia, também, as imagens das línguas a orientação religiosa dos 

inquiridos, não só confirmando o importante papel atribuído ao emakhuwa e à língua 

portuguesa, mas, também, realçando a importância da língua árabe. 

Quanto às principais imagens das línguas, verificou-se que o emakhuwa, LM da maioria 

dos formandos, foi aprendida em casa (70 – 76%), mas também com os amigos (32 – 

35%), sendo utilizada praticamente em todos os contextos, com destaque para o familiar 

(64 – 70%), o social – amigos (57 – 62%) e viagens (51 – 55%) –, e o religioso (63 – 

68%). Foram associadas palavras a esta língua que a identificaram quer como objeto 

afetivo (73 – 79%), denotando uma forte ligação à LM, quer como objeto de apropriação 
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(70 – 76%), nomeadamente a facilidade e a acessibilidade (ao nível oral) e a dificuldade na 

escrita, dado que as LB são essencialmente de registo oral e se está num processo de 

padronização da escrita. Quanto à sua classificação, através de diferenciais semânticos, é 

vista, pela maioria dos inquiridos, como muito bonita, fácil, muito útil, muito conhecida, 

muito rica culturalmente e local. As opiniões dividem-se quanto à sua importância, sendo 

considerada por alguns sujeitos (quer sujeitos que a têm como LM, quer sujeitos que têm 

outras LM) como muito importante económica, profissional, política e cientificamente, e 

por outros como nada importante a esses níveis. 

Para além do emakhuwa, uma das LB mais referidas no questionário foi o shimakonde, 

classificada, em termos de diferenciais semânticos, de forma não consensual, 

simultaneamente como muito bonita e muito feia, fácil e muito difícil, muito útil e inútil, 

conhecida e desconhecida, rica e pobre culturalmente (quer por sujeitos que a têm como 

LM, quer por sujeitos que têm outras LM). Denota-se algum consenso, ainda que não total, 

quanto ao facto de a considerarem como local, assim como com pouca ou nenhuma 

importância científica, profissional, económica e política. 

A LP, tomada, principalmente, como LO (50 – 54%) e LS (38 – 41%), é aprendida na 

escola (76 – 83%), em casa (64 – 70%) e com amigos (33 – 36%). Esta língua é associada, 

de forma marcada, a todos os contextos de uso: familiar (79 – 86%); social, com os amigos 

(80 – 87%), na internet (72 – 78%), em viagens (73 – 79%); profissional, na universidade 

(84 – 91%) e no trabalho (59 – 64%); e religioso (69 – 75%). Do mesmo modo que face à 

LM, existe uma forte relação afetiva com esta língua (83 – 90%), caraterizada sobretudo 

como bonita, excelente e interessante, e a referência à mesma como objeto de apropriação 

(65 – 71%), nomeadamente no que diz respeito ao grau de facilidade na sua aprendizagem. 

A LP é considerada pelos formandos como a língua de que mais gostam (65 – 71%), por 

motivos como: instrumento de poder (21), ou seja, o facto de ser uma das línguas mais 

faladas no mundo e o seu estatuto de LO em Moçambique; objeto de apropriação (14), 

nomeadamente a facilidade na sua aprendizagem; e a construção de relações interculturais 

(12), na comunicação com os moçambicanos e com outros povos. Relativamente às línguas 

mais importantes do mundo para os formandos, o português ocupa a segunda posição (18 – 

20%), depois do inglês, relacionando-se os motivos com a sua caraterização como objeto 

de poder, ou seja, “a língua oficial de vários países da CPLP”, que é “falada em muitos 

países do mundo”. Esta seria a principal LM escolhida pelos formandos se tivessem essa 
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escolha (32 – 35%), pelo facto de, em termos de apropriação, ser “fácil de compreender”, 

de permitir a superação de dificuldades sentidas atualmente pelos inquiridos, e por existir 

com a mesma uma forte relação afetiva, ou seja, por a considerarem “bonita e fácil”, 

gostarem “da língua” e admirarem “a sua cultura”. A LP, em termos de classificação 

através das escalas de diferenciais semânticos, é vista de uma forma extremamente 

positiva, destacando-se das demais línguas. É, assim, tomada como muito bonita, muito 

fácil, muito útil, muito conhecida, internacional, muito rica culturalmente, muito 

importante em termos económicos, profissionais, políticos e científicos. 

O inglês é principalmente uma língua de escolarização, aprendida essencialmente na escola 

(62 – 67%), mas também com amigos (18 – 20%). A língua inglesa é usada sobretudo nos 

contextos sociais e profissionais, com amigos (18 – 20%), na internet (18 – 20%), na 

universidade (12 – 13%) e no trabalho (10 – 11%). A esta língua são associadas palavras 

que a conotam como objeto de apropriação (64 – 70%), nomeadamente o grau de 

dificuldade na sua aprendizagem, e como objeto afetivo (50 – 54%), caraterizada como 

bonita, excelente e interessante. É uma das línguas de que os estudantes mais gostam (17 – 

18%), ocupando a segunda posição, pelo facto sobretudo de se assumir como um 

instrumento de poder, em termos de importância internacional, e pelo enquadramento 

geográfico de Moçambique, rodeado por países de LO inglesa. A língua inglesa é 

considerada pelos formandos como a mais importante do mundo (54 – 59%), pelo mesmo 

facto acima referido, ou seja, de se caraterizar como um instrumento de poder (48), a 

“língua dos negócios, tecnologia e ciência”, “a mais usada nos últimos anos no mundo”, 

considerada por muitos como “a mais falada no mundo”. Esta seria uma das LM escolhidas 

pelos formandos caso tivessem essa possibilidade (23 – 25%), por motivos de ordem 

afetiva, por gostarem da língua, e pelo facto de a tomarem como uma língua internacional. 

Os formandos classificaram esta língua como muito bonita, muito difícil, muito útil, muito 

conhecida, internacional, rica culturalmente, com importância política e muito importante 

em termos económicos, científicos e profissionais. É uma das línguas cujas imagens são 

mais positivas, só superada, ao nível dos diferenciais semânticos, pela língua portuguesa. 

A língua francesa é, também, uma língua de escolarização, aprendida na escola (45 – 

49%). Em termos de utilização, destacam-se os contextos social, com amigos (10-11%), e 

profissional, na universidade (13 – 14%). A esta língua são associadas palavras que dizem 

respeito principalmente ao grau de facilidade/dificuldade na sua apropriação (62 – 67%), 
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mas, também, com uma carga afetiva (43 – 47%), principalmente como bonita e 

interessante. Os formandos classificaram esta língua como muito bonita, difícil, muito útil, 

muito conhecida, internacional, rica culturalmente, com importância económica e política, 

e muito importante científica e profissionalmente. 

A língua árabe, em termos de aprendizagem, está praticamente ausente do contexto 

familiar, escolar e social, destacando-se o contexto religioso (10 – 11%). O mesmo sucede 

no que diz respeito aos contextos de uso, destacando-se, novamente, o contexto religioso 

(21 – 23%). A esta língua são associadas palavras que a conotam principalmente como 

objeto de apropriação (78 – 85%), mas também denotando alguma ligação afetiva à mesma 

(36 - 39%) e a sua associação a uma identidade religiosa (30 – 33%). Quanto à sua 

classificação, através de diferenciais semânticos, é vista, pela maioria dos inquiridos, como 

uma língua difícil, útil, conhecida, internacional e rica culturalmente. Não existe consenso 

relativamente à beleza da língua, tomada por alguns inquiridos como muito bonita e por 

outros como feia ou muito feia. Para a maioria dos formandos é uma língua com pouca 

importância económica, profissional, política e científica. 

Considera-se pertinente também referir a relativa desvalorização das outras LB 

moçambicanas, que não são muito referidas, ainda que alguns sujeitos, que não as têm 

como LM (sobretudo face às línguas emakhuwa e shimakonde), apresentem imagens 

positivas face às mesmas, não sendo os resultados tão expressivos como face às línguas 

portuguesa, inglesa e francesa. É com estas últimas que se verifica uma maior relação 

afetiva, sendo consideradas as mais bonitas, as que mais se falam e as que se desejam 

aprender.  

 

Em síntese... 
De acordo com os resultados apresentados, destacam-se como as mais valorizadas 

afetivamente as línguas emakhuwa (LM da maior parte dos formandos, i.e. 70%), 

portuguesa e inglesa, consideradas como muito bonitas. Em termos de apropriação, as 

línguas consideradas como muito fáceis ou fáceis foram, ainda, o emakhuwa e o português. 

Quanto às línguas tomadas como instrumentos de construção de relações interculturais, as 

línguas consideradas como ricas culturalmente foram o árabe, o emakhuwa, o francês, o 

inglês, o português e o shimakonde. No que diz respeito ao papel das línguas enquanto 

objetos de poder, destacam-se, de novo, as línguas inglesa e portuguesa, entendidas como 
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muito úteis, muito conhecidas internacionalmente, com importância económica, 

profissional, política e científica, às quais se segue o francês e o árabe. 

Podemos, assim, concluir que os sujeitos demonstram uma perceção muito positiva da 

língua emakhuwa —, que se institui, conforme referido, como a LM da maioria dos 

sujeitos, usada em vários contextos no seu dia-a-dia (e.g., familiar, com amigos e colegas, 

religioso) —, sobretudo nas dimensões de apropriação, afetiva e de construção e afirmação 

de identidades, especialmente no que se refere à sua herança cultural e étnica. Este 

diagnóstico mostrou, ainda, que os sujeitos desenvolveram imagens muito positivas 

também da língua portuguesa. Esta língua é tomada como um objetivo afetivo (e.g., 

excelente, interessante, bonita, uma das que escolheriam como LM se tivessem escolha), 

referindo-se, do mesmo modo que face ao emakhuwa, o seu emprego em diferentes 

contextos de uso (e.g., familiar, social, religioso), sendo, nesse sentido, também tomada 

como um instrumento de construção e afirmação de identidades. No entanto, contrastam 

em termos de papéis o emakhuwa e a LP, ao ser o português tomado como um objeto de 

poder, devido ao seu estatuto como LO e língua de unidade nacional, assim como ao facto 

de ser uma língua internacional.  

Ainda que em menor grau, os sujeitos apontam, também, para o papel da LP como 

instrumento de construção de relações interculturais, numa escala nacional, na 

comunicação com o Outro nacional, nos processos de comunicação e interação entre os 

moçambicanos, e internacional, no contacto com o Outro estrangeiro em Moçambique e no 

contacto com o Outro no estrangeiro. Destaca-se, assim, o papel da LP, que poderá ser um 

instrumento de desenvolvimento da CI ao permitir o contacto com o Outro e ao promover 

um maior conhecimento e entendimento da alteridade.  

É importante realçar, ainda, a valorização atribuída pelos sujeitos às línguas aprendidas em 

contexto formal de educação, o que abarca não apenas a LP, mas também as línguas 

inglesa e francesa. Estas línguas são tomadas como objetos de poder (i.e. as mais 

prestigiantes, úteis e com maior importância profissional e económica), sendo também 

tomadas como objetos afetivos e, ainda, instrumentos de construção de relações 

interculturais ao permitirem contactar e comunicar com outros que falam essas línguas. 

Estes resultados são semelhantes aos de vários estudos desenvolvidos em contexto 

africano, nos quais a língua de colonização (podendo também ser estigmatizada e/ou 

associada a uma ideia de alienação cultural) é tomada como língua de promoção — 
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“langue de la promotion sociale, de la technologie et de l'ouverture à d'autres cultures et 

civilisations” (Arezki, 2010, p. 166) — social, académica, professional e económica (cf. 

Arezki, 2008, 2010; Ndille, 2016; Outaleb-Pellé, 2014). 

Especificamente sobre a língua inglesa, apesar de ser tomada em termos afetivos como 

bonita, excelente e interessante, e escolhida, numa situação hipotética, por alguns sujeitos 

como a LM que gostariam de ter, o seu papel principal está associado à sua dimensão de 

poder, com uma das mais importantes e mais faladas do mundo, com um estatuto 

internacional e valorizada, considerando a sua contextualização geográfica face a 

Moçambique, assim como a sua utilização ao nível social e profissional (i.e. como LO, 

conjuntamente ou não com outras línguas, dos países com que Moçambique faz fronteira: 

África do Sul, Malawi, Essuatíni, Zâmbia, Zimbabué, e falada na Tanzânia, país em que a 

LO é o swahili). É uma língua, do mesmo modo que a LP, associada à promoção 

académica e profissional dos sujeitos, tomada, do mesmo modo que em outros estudos em 

contexto africano, como “langue[s] de reússite et d’ascension sociale” (Ali-Bencherif & 

Mahieddine, 2016, p. 188). Todas essas imagens face às línguas podem ser trabalhadas no 

sentido de promover a autoconscientização linguística e identitária e potenciar as relações 

interculturais, no sentido de levar os sujeitos a valorizarem a diversidade linguístico-

cultural nacional e de manifestarem abertura face à alteridade, às línguas e culturas do 

Outro. 

 

1.1.2. Imagens dos povos da CPLP no questionário 
 
Os dados recolhidos através do inquérito por questionário e das narrativas foram analisados 

com recurso à técnica de análise de conteúdo com base no quadro categorial proposto por 

Andrade, Araújo e Sá e Moreira (2007): competências; traços psicológicos e morais; perfil 

linguístico-comunicativo; traços físicos; e traços socioeconómicos. 

O povo com o qual os estudantes demonstraram identificar-se mais foi o angolano (44 – 

48%), considerando-o como o mais parecido com o seu, em particular no que se refere a 

traços socioculturais e traços físicos (cf. gráfico 33). Embora em menor grau, verifica-se, 

também, uma identificação com o povo português (32 – 35%), particularmente no que se 

refere ao seu perfil linguístico-comunicativo.  
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Gráfico 33 - Povos com que mais me identifico (motivos) 

 

Este resultado aponta para a importância da LP no que se refere à relação entre portugueses 

e moçambicanos, denotando-se que o sentido de proximidade referido advém da língua 

que falamos, mas também de um passado vivido em comum: foram os nossos 

colonizadores, incutindo-nos a língua. Denota-se, neste excerto, a ambiguidade e 

complexidade das relações estabelecidas com o povo português e com a LP, situação 

comum a outros países africanos, onde a língua, que no passado foi de colonização, assume 

um estatuto de língua de unidade nacional e/ou de promoção social (Ali-Bencherif & 

Mahieddine, 2016; Arezki, 2008, 2010; Bachir, 2012; Ndille, 2016; Outaleb-Pellé, 2014) e, 

ao mesmo tempo, de língua veicular “de l’ouverture à d’autres cultures et civilisations” 

(Arezki, 2010, p. 166). 

A identificação com o povo angolano é reforçada pela resposta à questão relativa ao povo 

que consideram mais parecido com o povo moçambicano (cf. gráfico 34), no âmbito da 

qual se verifica um sentido de proximidade a este povo no que se refere aos traços 

socioculturais, físicos e ao nível do perfil linguístico-comunicativo. 
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Gráfico 34 - Povos mais parecidos com o povo moçambicano (motivos) 

 
Os povos com que os estudantes menos se identificaram foram o timorense (26 – 28%) e o 

brasileiro (24 – 26%). As justificações apresentadas para este facto (cf. gráfico 35) 

referem-se, no primeiro caso, a um sentido de afastamento no que diz respeito aos aspetos 

políticos e económicos de Timor-Leste, país sobre o qual, aliás, revelam um grande 

desconhecimento e, ainda, por considerarem que não há identificação nos traços 

socioculturais. No que se refere aos brasileiros, pelo reconhecimento de uma falta de 

identificação sociocultural e, ainda, devido às diferenças em termos de traços físicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 35 - Povos com que menos me identifico (motivos) 

 
Este aspeto é reforçado pela resposta à pergunta relativamente aos povos que consideram 

com menos parecidos com o povo moçambicano (cf. gráfico 36): os portugueses (25 – 
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27%) e os brasileiros (24 – 26%), diferenciados dos moçambicanos pelos traços 

socioculturais e por se considerar que têm uma cor de pele diferente: são brancos. Este 

resultado aponta para uma imagem dos brasileiros influenciada em parte pelas telenovelas 

que são difundidas pela televisão nacional e denotam algum desconhecimento face ao facto 

de o Brasil ser um dos países do mundo com mais habitantes de ascendência africana, 

correspondendo a cerca de metade da sua população. 

 

 
Gráfico 36 - Povos menos parecidos com o povo moçambicano (motivos) 

 
Quando questionados sobre os países da CPLP que gostariam de visitar, na sua maioria os 

sujeitos gostariam de visitar todos, com destaque para Portugal e Brasil (países que 

gostariam muito de visitar), por motivos associados à ligação afetiva com os mesmos (cf. 

gráfico 37). De facto, relativamente ao Brasil e a Portugal, os resultados apontam para uma 

imagem algo ambígua, sendo que, apesar de os formandos traçarem uma separação entre 

estes povos e o seu no que diz respeito quer aos traços culturais, quer aos traços físicos, 

demonstram, igualmente, uma forte relação afetiva face a estes mesmos países, aos seus 

povos e às suas culturas (e.g. música, telenovelas, universidades, gastronomia e futebol). 
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Gráfico 37 - Países da CPLP que gostariam de visitar 

 
No caso de Portugal, evidenciam-se, também, motivos ligados à apropriação da língua 

(estudar, trabalhar) e porque atribuem ao país um estatuto de poder.  

Destaca-se, nas imagens manifestadas relativamente a todos os países, o desejo de 

estabelecerem relações interculturais, ou seja, de “conhecer o outro”, conhecer as suas 

culturas e interagir com ele (cf. gráfico 38).  

 

 
Gráfico 38 - Países da CPLP que gostariam de visitar (motivos) 

 
Este desejo denota curiosidade e abertura face ao Outro, o que se considera como o ponto 

de partida para que se estabeleçam relações com ele, contribuindo, deste modo, para o 

desenvolvimento da competência intercultural (Deardorff, 2009). Destacamos, ainda, os 
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aspetos positivos e negativos referidos relativamente ao desejo ou não de visitar estes 

países da CPLP (cf. gráfico 39). 

 

 
 

Gráfico 39 - Países da CPLP a visitar - aspetos positivos e negativos 

 

Relativamente aos associogramas, os povos da CPLP foram, de forma geral, caraterizados 

de forma muito positiva, sobretudo com base em traços psicológicos e morais (cf. gráfico 

40): “alegres”, “felizes”, “contentes”; “divertidos”, “engraçados”, “brincalhões”; 

“simpáticos”; “humildes”. Com um substancialmente menor número de ocorrências 

encontramos, ainda, referências a traços físicos – “belos”, “bonitos”, “lindos”; “escuros”, 

“negros”/ “brancos”, “claros” - e a competências: “trabalhadores”. Ao mesmo tempo, de 

uma forma algo distinta do verificado nos resultados anteriores, nos associogramas, os 

estudantes concedem pouca ou nenhuma relevância a aspetos ligados aos traços 

socioculturais, ao perfil linguístico-comunicativo ou a caraterísticas gerais dos povos ou 

país sob escrutínio. Apesar de não ser dada relevância ao perfil linguístico-comunicativo, 

verifica-se a existência de uma visão algo padronizada da LP através da indicação “falam 

bem” (brasileiros e portugueses) ou ainda “eloquentes” (portugueses), apontando, deste 

modo, para uma perspetiva normativa da língua. Este aspeto é realçado pelo uso da 

expressão “são compreensíveis” (angolanos, brasileiros e moçambicanos) ou, ainda, “falam 

diferente” (atribuída a todos os povos à exceção dos brasileiros, moçambicanos e 

portugueses). 
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Gráfico 40 - Imagens dos povos da CPLP (associogramas) 

 

Esses traços e/ou caraterísticas atribuídos aos diferentes povos da CPLP foram agrupados 

em aspetos positivos e negativos resultando numa predominância de itens positivos 

atribuídos a todos eles (cf. gráfico 41). 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 41 - Países da CPLP - aspetos positivos e negativos (associogramas) 

 
A análise dos dados acima apresentada permitiu traçar algumas conclusões preliminares e 

apontar para alguma temáticas e dimensões da CI a integrar no nosso RF. Apesar de se 

tratar de uma formação inicial de professores, pelo facto de os formandos se encontrarem 

já a trabalhar nas escolas, alguns deles há vários anos (29, ou seja 32% dos formandos, 

com mais de cinco anos de serviço, vide Gráfico 4), a formação teve necessariamente de 

integrar a partilha de experiências e boas práticas destes professores.  
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1.1.3. Imagens dos países e dos povos nas narrativas 
 
Apresenta-se na tabela abaixo um quadro síntese da categorização dos dados das 57 

narrativas relativas aos povos da CPLP, mobilizando as categorias de análise definidas na 

secção 2.3.1. da Parte II: 

 

Tabela 10 - Número de referências das imagens dos povos da CPLP por categoria (narrativas) 

 

O que são 
baseadas? 

baseadas em 
competências 

baseadas em traços 
psicológicos e 

morais  

políticas e 
económicas 

perfil 
linguístico-

comunicativo 

baseadas em 
traços físicos 

traços 
socioculturais 

Angolanos 1 11 28 7 7 18 
Brasileiros 2 19 15 5 6 25 

Cabo-
verdianos 

3 14 9 2 3 20 

Guineenses 2 10 13 3 2 16 
Equato-

guineenses 
4 21 4 3 0 20 

Moçambicanos 5 25 40 16 3 37 
Portugueses 1 15 17 6 6 14 

São-tomenses 2 11 27 5 4 15 
Timorenses 3 20 22 4 3 15 

 

 

A análise das (57) narrativas produzidas pelos formandos, que resultam da indicação aberta 

para a produção de um texto escrito, relativamente à descrição de um país e/ou de um povo 

(vide apêndice 6), aponta para imagens dos povos que variam sobretudo em função do país, 

nomeadamente em aspetos históricos, administrativos, políticos e económicos e nos traços 

socioculturais, detendo, também, alguma expressividade, os traços psicológicos e morais 

(cf. gráfico 42). Verifica-se uma reduzida incidência das imagens baseadas em 

competências, no perfil linguístico-comunicativo (sendo, no entanto, referido em todos os 

países o português como LO) e também uma incidência reduzida das referências relativas 

aos traços físicos.  
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Gráfico 42 - Imagens dos povos da CPLP (narrativas) 

 
As imagens mais recorrentes nas narrativas estão associadas às caraterísticas do país, sendo 

indicados aspetos administrativos e políticos. Importa, nesse sentido, destacar a 

predominância de imagens com incidência em aspetos geográficos, políticos e 

administrativos (e.g., capital, moeda, governo): “tem como capital a cidade de Luanda” 

NRT21 (Angola); “É um país situado na América do Sul” NRT29 (Brasil); “chama-se 

Praia e é muito linda” NRT34 (Cabo Verde); “Este povo viveu muitas crises sociais como 

os conflitos internos, conflitos esses que levaram a golpes do Estado. O que deixou o povo 

a viver por muitos anos com uma governação de problemas” NRT40 (Guiné-Bissau); “faz 

parte dos países africanos” NRT44 (Guiné-Equatorial); “Devido muitos anos de guerra este 

povo possui um aspecto “sofrido”, mas é somente uma aparência” NRT16 (Timor-Leste).  

Essas imagens incluem sentidos de pertença a uma comunidade mais alargada, os PALOP 

(1), a CPLP (8), a Lusofonia (5), a SADC (1): “Os angolanos fazem parte da Comunidade 

de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e o que justifica ainda pertencerem ao Mundo 

Lusófono” NRT26 (Angola); “Este País pertence à […] CPLP” NRT19 (Timor-Leste); 

“suponho que temos cultura idêntica uma vez que todos somos membros da CPLP” NRT9 

(São Tomé e Príncipe); “é um país da Lusofonia” NRT3 (Moçambique).  

Há, ainda, a referência a aspetos históricos como a colonização e o processo de 

independência: “colonizaram alguns países do mundo que até hoje os tais países falam a 

língua portuguesa como língua oficial” NRT54 (Portugal); “também possuem uma vasta 

diversidade de pratos típicos portugueses devido ao seu passado político, económico e 

social justificado pela colonização Portuguesa” NRT26 (Angola); “eles sofreram tanto no 

tempo da escravatura” NRT37 (Cabo Verde); “Tornou-se independente a 11 de Novembro 

de 1975” NRT21 (Angola). Este é um aspeto que se pode, através do passado vivido em 

comum, traduzir em elementos de identificação: “o povo Angolano é um povo que foi 

colonizado portugueses, por isso é um povo irmão” NRT25 (Angola).  

Para além da capital, das fronteiras, da moeda, do nome do Presidente, relativamente ao 

seu país Moçambique e aos moçambicanos, referem a pobreza, o desemprego — “um 

número significativo desta população é desempregada e pobre” NRT55 (Moçambique) — 

mas, também, as principais culturas e os seus vastos recursos: “desenvolvido nos recursos 
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como na Economia, no comércio e também é muito desenvolvido na actividade 

económica” NRT5 (Moçambique). Surge associada a este aspeto uma imagem do Outro 

estrangeiro como explorador do povo: “é um país com muitos recursos naturais explorado 

na sua maior parte por estrangeiros” NRT55 (Moçambique); “é vantajoso para os 

visitantes, visto que os nativos conformam com baixo rendimento, poucos lucros na sua 

produção, mesmo que tenham feito o máximo” NRT1 (Moçambique). 

Têm, igualmente, bastante expressão as imagens relativas aos traços socioculturais, que 

abarcam aspetos como as culturas em geral, as principais atividades, o clima, a 

gastronomia, a música e a dança, as novelas, as principais profissões, o vestuário/a moda e 

a religião. Incluem-se, ainda, nos traços socioculturais os elementos de identificação ou 

afastamento da(s) cultura(s) do Outro. Relativamente a estes traços socioculturais, que 

agregam um grande número de referências, importa destacar elementos relativos às 

culturas em geral, como as principais atividades — “O povo Guineense pratica a 

agricultura e produz amendoim e a castanha de caju, para além de outros cereais” NRT40 

(Guiné-Bissau) —, a indicação da religião — “grande parte professa a religião cristã” 

NRT52 (Portugal); “O povo santomense […] também está ligado com as religiões 

tradicionais africanas” NRT10  (São Tomé e Príncipe) —, o vestuário — “gostam de vestir 

bem e são pessoas que gostam moda” NRT31 (Brasil); “adoro dessa maneira como eles 

vestem” NRT33 (Cabo Verde) —, a música e a dança — “um dos maiores valores culturais 

é o Samba e a Capoeira, mas pode-se verificar o Sertanejo” NRT28 (Brasil); “nos 

momentos de lazer o povo de Guiné-Bissau gosta de ouvir música” NRT43 (Guiné-Bissau) 

— e a gastronomia — “Doces como brigadeiro” NRT28 (Brasil); “bebe-se muito vinho, 

licor e refrigerantes e quanto à culinária, tem vários pratos deliciosos, bacalhau, feijoada e 

mais outros” NRT50 (Portugal); “a comida deles é maravilhosa, eles gostam de carne de 

porco e quiabos laminados, se alimentam quase como nós” NRT43 (Guiné-Bissau); “na 

gastronomia não difere muito porque suponho que a vossa base de alimentação é legumes e 

nós também” NRT9 (São Tomé e Príncipe); “Em termos de gastronomia, para além dos 

pratos típicos angolanos também possuem uma vasta diversidade de pratos típicos 

portugueses devido ao seu passado político, económico e social” NRT26 (Angola). 

No que se refere aos traços socioculturais, podemos aí incluir, como referimos, aspetos que 

nos aproximam ou que nos afastam da alteridade — “Os músicos angolanos colaboram 

com músicos moçambicanos” NRT25 (Angola); “sem me esquecer quero ver alguns 
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actores brasileiros que me encantam com as novelas e os programas televisivos” NRT27 

(Brasil) —, como o facto de os sujeitos encontrarem semelhanças entre o seu modo de vida 

e aquele do Outro — “vive tipicamente como moçambicano” NRT23 (Angola); “é um país 

irmão de Moçambique, porque falam Português e usa[m] Português como língua oficial” 

NRT29 (Brasil); se alimentam quase como nós NRT43 (Guiné-Bissau); “Os rituais não são 

muito diferentes com os de Moçambique” NRT42 (Guiné-Bissau); “Me parece que na 

forma de vestir não difere tanto” NRT9 (São Tomé e Príncipe) — e semelhanças em 

termos linguísticos: “falamos a mesma língua que é a língua portuguesa” NRT47 (Guiné-

Equatorial). Em termos de aproximação à alteridade, destaca-se a curiosidade e o desejo de 

conhecer o Outro: “Estou convicto que com este país vou aprender muito, me divertir 

bastante e conhecer este país foi a melhor escolha que eu fiz e farei sempre que eu estiver 

de férias” NRT45 (Guiné-Equatorial); “visite Portugal um dia querida, irás amar” NRT50 

(Portugal); “Gostaria um dia vir ao seu País” NRT22 (Angola); “Quem visitar este País, 

passará a visitar mais vezes!” NRT20 (Timor-Leste). Realça-se, ainda, na maioria das 

narrativas, do mesmo modo que nos resultados dos questionários, a curiosidade face ao 

Outro, o desejo de o conhecer: “Eu adoro os cabo-verdianos, não vejo a hora de visita-los e 

conhecer melhor esse povo tão maravilhoso, encantador” (Cabo Verde); “visite Portugal 

um dia querida, irás amar” (Portugal); “Gostaria um dia vir ao seu País” (Angola); “Quem 

visitar este País, passará a visitar mais vezes!” (São Tomé e Príncipe). 

Há, também, e muitas vezes simultaneamente, imagens de diferença — “o povo português 

é muito pontual comparativamente ao moçambicano” NRT50 (Portugal); “eu acho que 

vocês vivem um pouco diferente de nós” NRT9 (São Tomé e Príncipe) —, ou mesmo de 

afastamento do Outro e das suas práticas e costumes — “apresentam hábitos e costumes 

um pouco diferentes” NRT37 (Cabo Verde); “O povo Cabo-verdiano não são originais é 

um povo resultante da escravatura [...]” NRT37 (Cabo Verde) —, que podem surgir não 

apenas através de heteroimagens (diretas e indiretas), mas também de autoimagens 

indiretas: “o cidadão estrangeiro, ao visitar Moçambique caraterizará os Moçambicanos 

como povos que apresentam outra cultura. Isto é, a maneira de vestuário, maneira de 

alimentação tão diferente dele” NRT55 (Moçambique). Denota-se o facto de, por vezes, as 

imagens se caraterizarem como complexas, e até contraditórias, demonstrando face a esses 

mesmos povos simultaneamente relações de aproximação e de afastamento (associado quer 

a imagens estereotipadas quer a um desconhecimento da alteridade): “Eles tem um jeito 
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estranho de vestir, furam as orelhas e colocam uma espécie de brinco que não sei explicar, 

eles se enrolam numa capulana sem precisar de usar umas calças ou blusas” (Guiné-

Bissau); “o povo português é muito pontual comparativamente ao moçambicano” 

(Portugal); “eu acho que vocês vivem um pouco diferente de nós” (São Tomé e Príncipe). 

Sobre si e/ou os moçambicanos, referem as atividades principais — ”Este povo tem como 

actividades económicas: agricultura, mineração, indústria de pequena escala e serviços 

públicos” NRT7 —, a indicação de que “a gastronomia varia em região” NRT57 e que, no 

geral, o “povo alimenta-se de cereais, legumes, oleaginosos e carne” NRT7 —, o uso da 

capulana — “os moçambicanos gostamos de valorizar a capulana é a nossa identidade para 

qualquer canto do país” NRT4 — e, ainda, o modo como ocupam os tempos livres: “Os 

moçambicanos gostam de assistir novelas, telejornais, músicas nos tempos livres e 

praticam atletismo [...] também gostam de contar histórias, com amigos, familiar, nos 

tempos livres, ler jornais, livros” NRT8 (Moçambique). Indicam, também, a existência de 

comunidades matrilineares e patrilineares — “o povo moçambicano é das sociedades 

matrilinear a norte do rio Save e patrilinear a sul do mesmo rio” NRT7 —, o patriotismo do 

povo, “que ama Moçambique” NRT5 e as religiões principais: “alguns são muçulmanos, 

outros católicos, adventistas, etc., outros são mais tradicionais” NRT6. E, ainda, as 

diferenças “entre os moçambicanos das diferentes Províncias”, nomeadamente “a maneira 

de convivência de cada Província moçambicana” NRT4, às quais está inerente a 

diversidade cultural: “se passar por quase todas regiões norte, centro e sul, notaria alguma 

diferença entre os povos destas regiões em relação as outras, primeiro nos aspectos 

fonéticos até mesmo culturais” NRT55 (Moçambique). 

As imagens relativas aos traços psicológicos e morais têm, também, alguma 

expressividade, sendo os países e os povos apresentados de uma forma bastante positiva. 

Os países são, na generalidade, classificados como “bonitos”, com “belas praias e 

paisagens”, com recurso a adjetivos como “maravilhoso” e “impressionante”. Os povos são 

vistos principalmente como “simpáticos” (8 povos), “acolhedores” (7), “humildes” (7), 

“divertidos” (6), “hospitaleiros” (5), “alegres” (4), “maravilhosos” (4), “boa gente” (3) e 

“unidos” (3).  

São escassas as referências à caraterização com base em competências, ainda que os 

sujeitos se refiram aos angolanos como “bons dançarinos”, aos brasileiros como 

“trabalhadores”, aos cabo-verdianos como ambos, “dançarinos” e “trabalhadores”, aos 
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guineenses como “trabalhadores”, aos equato-guineenses como “criativos”, 

“independentes”, “lutadores” e “trabalhadores”, aos portugueses como um povo com 

“esperteza”, “inteligência”, aos são-tomenses como dedicados, aos timorenses como 

“trabalhadores” e aos moçambicanos como “trabalhadores”, “negociantes” e com a 

“capacidade de falar línguas”.  

No que se refere às também escassas referências ao nível do perfil linguístico-

comunicativo, os sujeitos referem, sobretudo, o uso da LP — “O povo angolano usa a 

Língua Portuguesa como sendo a oficial como forma de unidade nacional desde 1975” 

NRT26 (Angola); “sei que não vou sofrer na comunicação porque a língua oficial é o 

Português, aí será fácil me comunicar” NRT27 (Brasil); “é muito fácil se comunicar com 

este povo, porque falamos a mesma língua que é a língua portuguesa” NRT47 (Guiné 

Equatorial); “Por ser um país de língua Portuguesa é interessante para ti uma visita um dia, 

visto que há um pouco de semelhança na sua cultura e a do seu país e não terás graves 

problemas de comunicação” NRT18 (Timor-Leste) —, indicando, relativamente aos 

portugueses, quer a pronúncia, de que gostam, quer o modo de falar muito rápido, de 

“difícil compreensão” NRT49 (Portugal). Os sujeitos dão igualmente indicação da 

diversidade linguística de alguns países: “eles usam outras línguas nacionais” NRT26 

(Angola); “têm como língua local o crioulo” NRT37 (Cabo Verde); “Para além do 

português eles falam também Espanhol e Francês” NRT46 (Guiné Equatorial); “a língua 

mais falada é o tétum e o português. Eles também falam o indonésio e o inglês para 

trabalho” NRT19 (Timor-Leste). Quanto a Moçambique, referem a LP — “todo o país fala 

o português para se comunicar” NRT6 (Moçambique) —, as LB, as LM da maioria da 

população — “diferenças entre os moçambicanos das diferentes Províncias é das línguas 

maternas” NRT4 (Moçambique) —, e, ainda, outras línguas: “falam muitas línguas como 

por exemplo Português, nesse caso que é a língua oficial, Inglês, Português, Emakhuwa” 

NRT8 (Moçambique). 

Para finalizar, no que se refere à caraterização com base em traços físicos, cujas referências 

são, também, escassas, os sujeitos indicam sobre i) os angolanos, o facto de serem de “raça 

negra”, de “estatura normal”, “bonitos”, com “muito cabelo”; ii) os brasileiros, a sua altura, 

a sua beleza e a cor da pele; iii) os cabo-verdianos, o facto de ser “um povo de raças 

mestiças para além da raça negra” NRT37, com o qual se identificam — “povo de raça 

negra que nem os Moçambicanos” NRT37 (Cabo Verde) —; iv) os guineenses, a sua 
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magreza e a cor da pele — “são negros e magrinhos, com aspectos de quem não come nada 

há anos” NRT42 (Guiné-Bissau); v) os portugueses, o seu cabelo “loiro, liso e comprido”, 

a “pele branca” e/ou a “raça branca” e a sua beleza (Portugal); vi) os são-tomenses, o facto 

de serem um “povo com várias origens”, “de cores diferentes” NRT13, “mistos” e um país 

“onde a maioria da população é negra” NRT11 (São Tomé e Príncipe); vii) os timorenses, 

a sua “característica oriental”, possuindo “semelhanças com os povos da indonésia, isto é, 

“olhos puxados e pequenos” e “uma altura média” NRT16 (Timor-Leste); viii) os 

moçambicanos (si próprios e o seu povo), o facto de considerarem que são “bonitos” e “um 

país de raça negra” NRT3 (Moçambique). 

 

Em síntese... 
Podemos realçar o facto de todas estas imagens dos povos construídas pelos sujeitos serem 

complexas e, por vezes, contraditórias, híbridas e ambíguas. No geral, todos os povos são 

caraterizados de forma muito positiva, destacando-se uma proximidade maior com os 

povos angolano, brasileiro e português. No entanto, verificam-se em simultâneo marcas 

dessa proximidade e, também, de afastamento face a todos os povos, por exemplo no que 

se refere à identificação “brancos”, “claros” com que caraterizam os portugueses e os 

brasileiros face aos outros povos com que se identificam que são caraterizados como 

“escuros”, “negros”. 

Realçamos, ainda, o desconhecimento generalizado sobre os povos da CPLP, o que pode 

ser motivado também quer pela falta de contato direto com outros povos (à exceção 

daqueles que habitam e visitam Moçambique), quer pela falta de informação e ausência de 

notícias nos media nacionais, o que pode justificar a manifestação de algumas perspetivas 

generalizadas e/ou estereotipadas, presentes sobretudo nas imagens dos povos expressas no 

questionário, e a identificação com os povos que fazem com base na cor da pele, que 

tomam como um elemento de construção identitária que opõem ao outro estrangeiro. Em 

oposição, importa realçar a abertura demonstrada face à alteridade no que se refere ao 

desejo de visitar outros países, conhecer outras culturas e comunicar com outros povos, o 

que poderá tomar-se como um ponto de partida para o trabalho sobre a promoção da CI, 

dado que a curiosidade e a abertura são duas atitudes fundamentais para o estabelecimento 

do diálogo intercultural (cf. atitudes patentes nos modelos de CI de Byram, 1997; 

Deardorff, 2006). 
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Todos esses resultados se instituem como uma base a partir da qual se construiu um 

programa de formação visando o desenvolvimento da competência intercultural com a 

mediação da literatura, que é tomada como um instrumento de antecipação de visões do 

mundo que permite o contacto com a alteridade (Abdallah-Pretceille, 2010). 

 

1.2. Síntese e subsídios para a construção do programa de 

formação 

 
Partindo dos resultados obtidos no diagnóstico das imagens das línguas e dos povos, que 

apresentaremos em síntese, procurou-se determinar os principais aspetos a ter em atenção 

para a construção do RF. Assim, os principais resultados apontam para a existência de: 

i) valores como a autoestima e a apreciação da sua identidade (Bastos, 2015; 

Byram, 1997; Dervin, 2010a), através da atribuição de um estatuto elevado ao 

emakhuwa, a LM da maioria dos sujeitos, com imagens muito positivas, quer 

em termos afetivos, quer como objeto de apropriação; 

ii) uma forte relação afetiva com as línguas, sobretudo partilhada entre as LM, de 

origem bantu, e a LP, associada a uma visão muito marcada desta língua como 

objeto de poder, referindo-se, ainda que de forma menos acentuada, o seu papel 

na construção de relações interculturais; 

iii) um papel crucial assumido pela LP na comunicação com os moçambicanos de 

todo o país e com outros povos, que é também referido, mas com menor 

expressão, face a outras línguas, como o inglês;  

iv) a valorização das línguas aprendidas em contextos formais, que abrange não 

apenas a LP, mas, também, as línguas inglesa e francesa; em conjunto, estas 

línguas europeias são consideradas como as de maior prestígio, sobretudo, pelo 

estatuto que lhes é atribuído pelos sujeitos como objetos de poder; 

v) uma descrição dos países e dos povos da CPLP com incidência nos traços 

psicológico-morais, ainda que se verifiquem imagens associadas a traços físicos 

e socioculturais distintos entre esses países;  
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vi) imagens eminentemente positivas dos povos da CPLP, mas que apresentam, por 

vezes, visões generalizadas e até estereotipadas desses povos, o que expressa 

um grande desconhecimento dos mesmos; 

vii) uma predisposição para a comunicação plurilingue e intercultural, ou seja, um 

desejo de comunicar e interagir com outros povos, um impulso para viajar, para 

estudar e trabalhar em outros países. 

 

Com base nesses resultados, partilhados em parte por outros contextos e outros estudos 

realizados em África (cf. Arezki, 2010; Ndille, 2016; Outaleb-Pellé, 2014), verificou-se 

que é necessário trabalhar as imagens dos sujeitos. Essas imagens, construídas quer pelos 

grupos e comunidades, quer pelos próprios sujeitos, influenciados pelo passado colonial, 

pelas informações veiculadas pelos media, pelos professores e pela comunidade, assim 

como pelo escasso e restrito acesso que têm a representantes desses países – por exemplo, 

no caso do Brasil, através das novelas –, para que sejam trabalhadas e evoluam, implicam a 

realização de atividades sobre a auto e a hetero identidade, assim como a negociação 

dessas identidades, no sentido de conduzir os futuros professores a assumirem perspetivas 

cada vez mais etnorrelativas. 

De modo a contribuir para o desenvolvimento da CI no sentido em que é definida por 

Byram (2007), permitindo uma aproximação à alteridade (Abdallah-Pretceille, 2010) (vide 

Parte I), será necessário, também, promover a valorização das línguas/culturas dos sujeitos 

e das línguas/culturas do Outro, no sentido de se traçar um percurso de aproximação e 

compreensão da alteridade. A esse propósito, podemos referir, a título de exemplo, o 

ensino bilingue, sendo que Chimbutane refere que um dos seus ganhos pedagógicos é 

precisamente “o desenvolvimento das línguas locais, para a integração das comunidades e 

saberes locais na escola”, sendo que estas línguas começam a ser “percebidas como 

recursos válidos a usar em domínios oficiais” (2015a, p. 68). Na nossa perspetiva, essa 

integração das línguas locais nas escolas poderá contribuir para a valorização das línguas 

nacionais de origem bantu, resultando, assim, numa aproximação entre os indivíduos de 

diferentes etnias e, ainda, para uma valorização generalizada da diversidade linguística, 

devendo-se integrar, igualmente, a LO e as várias línguas estrangeiras.  

Apoiando-nos nos resultados indicados, apontamos para a necessidade de integrar no 

programa de formação uma análise crítica de aspetos históricos e culturais inerentes ao 
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contexto moçambicano, no sentido de permitir a interpretação de “symbols rooted in the 

deep structure of what is being observed, for therein lies the meaning” (Taylor & Nwosu, 

2001, p. 301) e promover práticas educativas que permitam questionar e refletir sobre os 

processos de construção identitária. É fundamental, também, que os sujeitos possam 

contrastar a sua identidade com a do Outro, reconhecendo semelhanças e diferenças face à 

alteridade, permitindo “a reconnaissance de soi par rapport aux autres, de son individualité 

par rapport aux autres individualités, et en retour, la reconnaissance de cette individualité 

par les autres” (Arezki, 2008, p. 192) e promovendo a auto e heteroconscientização cultural 

crítica (Byram, 1997). Nesse sentido, o referencial deveria conduzir os formandos a 

refletirem sobre as suas representações, promovendo, simultaneamente, a sua 

autoconfiança e autoestima, nomeadamente através do reconhecimento da diversidade 

linguístico-cultural do seu país. Deveria, também, promover o desenvolvimento de 

competências plurilingues e da negociação das identidades, permitindo a familiarização 

com a diversidade e a adaptação da comunicação e dos comportamentos às situações de 

interação, contribuindo para o estabelecimento de um verdadeiro diálogo intercultural.  

Concluímos, assim, que esta fase de diagnóstico foi fundamental para conhecermos de 

forma mais aprofundada os futuros professores com os quais iríamos desenvolver o nosso 

estudo e para a conceção e construção do RF. De forma sintética, após os resultados deste 

diagnóstico, entendemos que o RF teria de: 

1) integrar atividades que permitissem o aprofundamento das noções de língua, cultura, 

identidade e diversidade, extraídas, sintetizadas e articuladas sobretudo a partir dos 

textos literários; 

2) implicar uma leitura crítica dos textos literários, de forma a permitirem a 

identificação de informações, sentimentos e visões do mundo múltiplas; 

3) promover a análise e discussão de visões preconceituosas e estereotipadas, no 

sentido de compreender o seu impacto na forma de pensar e no comportamento dos 

sujeitos; 

4) contribuir para que os formandos pudessem negociar as suas identidades plurais e 

complexas, familiarizar-se com a alteridade e assumir perspetivas etnorrelativas; 

5) promover a construção de percursos de leitura autónomos, que permitissem não só a 

tomada de consciência do valor do seu património linguístico-cultural, mas que 

fizessem evoluir as representações sobre as línguas e os povos apresentadas neste 
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questionário inicial. 

A conceção e implementação do nosso RF apoiou-se, assim, nestes resultados, no sentido 

de, numa dinâmica interdisciplinar, e tomando a literatura como instrumento de mediação, 

potenciadora do estabelecimento de um third space (Kramsch & Uryu, 2011) – espaço de 

encontro intercultural entre o sujeito e a alteridade –, possibilitar aos formandos e aos seus 

futuros alunos assumirem-se como mediadores interculturais, capazes eles próprios de 

instituir “terceiros espaços” de comunicação intercultural, valorizando a diversidade 

identitária, linguística e cultural. 
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É pela cultura, e sobretudo pela literatura, que os 
povos se revelam, com todos os seus medos e 
frustrações. 

(Maalouf, 2009) 
 

Capítulo 2.  Programa de Formação 
 
Partindo de um RF, que se configura como um suporte para o desenvolvimento da CI, 

apoiado pela mediação da literatura no contexto de formação inicial de professores de LP 

em Moçambique, o programa de formação visa propor propostas formativas que 

contribuam para a integração neste contexto da EI e para a sua difusão nas práticas 

pedagógicas dos docentes de LP. Esse programa promove a construção de significados, 

com recurso à interpretação e análise crítica de textos que permitam ao sujeito confrontar-

se com perspetivas divergentes e com a assunção de múltiplas interpretações. Nesse 

sentido, a obra literária concorre para “transformar” os formandos/leitores em aprendentes/ 

mediadores culturais, conduzindo-os a articular —, com base num processo de 

distanciamento, assente na análise crítico-reflexiva do implícito, dos detalhes, expressões 

ambíguas e duplos sentidos —, a universalidade e a singularidade (Eco, 1991), envolvidas 

nas representações, emoções e discursos, e permitindo-lhes desenvolver a conscientização 

cultural face à(s) sua(s) identidade(s) e às do Outro (vide capítulo 2 da Parte I). 

 

2.1. Referencial de formação: princípios e pressupostos  
 
A construção do programa de formação implicou o desenvolvimento de um desenho 

conceptual da CI, baseado no modelo de Dervin (2010), mas convocando, também, 

componentes da CI presentes em outros modelos. Para a construção desse RF convocou-se, 

também, o conhecimento obtido nas fases anteriores da investigação (vide figura 7). 

Importa, ainda, indicar que o RF foi construído com base no entendimento de CI 

apresentado (vide Parte I, secção 1.3.), ou seja, no pressuposto de que esta competência 

não é fixa e permanente, i.e. que está em mutação e evolução constante e que a sua 

compreensão global se traduz em incapacidade, no sentido em que, apesar de se procurar 

uma visão holística da CI dos sujeitos, ela nunca está profundamente e completamente 



Parte III. Conceção, implementação e análise do programa de formação 
 

 

 225 

adquirida e/ou desenvolvida. É nesse sentido que procuramos integrar no referencial esta 

natureza mutável, dinâmica e as construções múltiplas experienciadas pelos sujeitos. 

Assim, o RF integra três eixos, que se interligam e funcionam no total como uma única 

unidade, nos quais são expressos objetivos de formação, que se declinam em atitudes, 

habilidades, valores e conhecimentos. Tendo como finalidade última a formação 

intercultural no contexto de formação inicial de professores, o contacto com a alteridade, 

no nosso estudo, ocorrerá através da mediação do texto literário. Cada contacto com o 

texto literário constitui-se como uma etapa no desenvolvimento da CI, com a realização de 

atividades que se centram, também, nas noções de representação e de estereótipo. 

Procurando facilitar o contacto com a alteridade e permitindo ao sujeito confrontar-se com 

perspetivas divergentes e com a assunção de múltiplas interpretações, procurar-se-á 

conduzi-lo à integração de uma vertente “intercultural” nas suas futuras práticas.  

O referencial apoia-se em vários modelos de CI — Byram, 1997; Dervin, 2010a; 

Deardorff, 2006 (cit. por Spitzberg & Changnon, 2009) —, sendo o modelo de 

“proteophilic competences” de Dervin (2010a) o elemento central e ponto de partida. Este 

modelo centra-se, como vimos, (vide secção 1.3.2. da Parte I) em três pressupostos: as 

relações estabelecidas pelo sujeito contribuem para a co-construção identitária; essas 

relações são influenciadas pelas imagens/representações, também estas em construção, 

desse sujeito, ou seja, pelo modo como se apresenta a si e ao Outro no processo de 

interação; e o ser humano é tomado como complexo, múltiplo e diverso, devendo ser capaz 

de olhar para si próprio de forma descentrada e objetiva.  

Para além deste modelo que nos serve de base e estrutura, convocamos o Modelo 

Piramidal da Competência Intercultural de Deardorff (2006) por considerarmos que 

especifica as dimensões desta competência e integra várias dimensões que funcionam de 

forma dinâmica e articulada. Associando as componentes aos saberes, focam-se 

habilidades que integram a CI, como as de “interpretação”, “relacionamento” e 

“descoberta”, às quais estão inerentes o pensamento crítico e a reflexão, advogados 

também por Dervin (2010).  

O outro modelo convocado é o Modelo de Competência Intercultural de Byram (1997), 

estruturado em cinco dimensões interdependentes, focadas nos vários saberes: nos saberes 

enquanto tal, numa perspetiva cognitiva, e nos saberes ser, compreender, fazer e empenhar-

se, de modo a que o sujeito comunique e interaja com sucesso com pessoas de outras 
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culturas, línguas e diferentes zonas geográficas, recorrendo a habilidades de interpretação, 

relacionamento e descoberta, demonstrando abertura, respeito e interesse pela alteridade 

(Byram, 1997,  2009). 

 

2.2. Referencial de formação: eixos e componentes  
 
O nosso referencial estrutura-se em três eixos formativos interdependentes —, i.e. (i) a 

exploração das identidades, (ii) a exploração dos discursos e (iii) a interação/relação com a 

alteridade —, que integram:  

1) a compreensão e análise do modo como o sujeito se identifica e como representa o 

Outro, estabelecendo relações de proximidade/afastamento com a alteridade, num 

processo de reflexão e autoconscientização cultural e identitária;  

2) a exploração dos discursos veiculados pelos textos literários e o processo de análise 

crítica desses mesmos discursos;  

3) a relação com a alteridade, centrada na adaptação do sujeito às situações de 

interação e diálogo com a alteridade, aliando atitudes de abertura, reconhecimento e 

respeito pela diversidade cultural à capacidade de interagir cooperativamente com 

sujeitos de outras culturas.  

De referir que cada eixo formativo do referencial engloba: i) atitudes/valores, integrados e 

influenciados por crenças, emoções, tendências e definidos como orientações mentais 

globais face a algo ou alguém ou, ainda, crenças gerais sobre os objetivos que se desejam 

atingir na vida, funcionando como princípios reguladores de diferentes formas de agir; ii) 

habilidades ou capacidades, que se traduzem em esquemas de pensamento e 

comportamento, adaptadas no sentido de atingir um determinado fim; e iii) 

conhecimentos, descritos como um conjunto de informação que um determinado 

indivíduo possui, compreendendo, ainda, a sua compreensão crítica (cf. Byram, 2015), pois 

“la connaissance factuelle de faits culturels peut toutefois constituer une base pour 

l’interprétation et la compréhension de la diversité culturelle” (De Carlo, 2015, p. 47). 

Passamos a especificar cada um dos eixos, referindo atitudes/valores, habilidades/ 

capacidades e conhecimentos inerentes a cada um deles, que procuramos traduzir em 

objetivos de formação (vide apêndice 1). O primeiro eixo formativo, focado na 

exploração das identidades atua essencialmente ao nível das dimensões afetiva e 
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cognitiva, procurando-se que o sujeito se envolvesse num processo de auto e 

heteroconhecimento e compreensão crítica. Procurou-se, assim, abarcar, por um lado, a 

conscientização sociolinguística e cultural e o autoconhecimento pelos formandos das suas 

marcas identitárias — que visava o desenvolvimento de valores/atitudes como a 

autoapreciação e a autoestima — e, por outro, o conhecimento e a compreensão crítica do 

Outro, reconhecendo as suas marcas identitárias e a complexidade inerente a cada sujeito, 

manifestando valores/atitudes como a curiosidade, a aproximação/atração e a 

compreensão.  

Assim, este primeiro eixo formativo integra uma autoconscientização do sujeito, não só em 

termos culturais (Deardorff, 2006 cit. in Spitzberg & Changnon, 2009), mas 

essencialmente num processo de autoconhecimento sobre as marcas identitárias do sujeito 

e do Outro. Este eixo implica, assim, que se tome o sujeito simultaneamente como 

pertencente a um determinado grupo, com determinadas caraterísticas culturais, e como um 

ser múltiplo e complexo. Importa analisar as caraterísticas identitárias dos sujeitos, 

expressas também nas suas representações das línguas e dos povos, no sentido de encontrar 

marcas quer de visões preconceituosas, estereotipadas, generalizadas e exageradas, mas, 

também, marcas da pluralidade individual dos mesmos sujeitos, procurando-se colocar os 

estudantes a refletir sobre essas imagens e a discutir os possíveis estereótipos que surgem 

dessa análise.  

Considerámos, claramente, que a dimensão afetiva também estava integrada neste primeiro 

eixo, nomeadamente no modo como estes sujeitos representam as diferentes línguas e os 

diferentes povos, numa atitude de curiosidade e sobretudo de apreciação (afetiva). 

Convocámos, também, a dimensão cognitiva de Deardorff (2006), apelidada de knowledge 

and comprehension e que integra: a autoconscientização cultural; a compreensão dos 

sujeitos, das culturas e dos contextos; a informação cultural específica, sendo a cultura aqui 

entendida não apenas de forma grupal ou societária, mas também em termos individuais; e 

a conscientização sociolinguística. Associada a esta dimensão surge o nível do knowledge 

de Byram (1997; 2016), tomado como saberes relativos ao eu e ao Outro, à língua, à 

cultura e à identidade de ambos, ao contacto com a alteridade (concretizada no nosso 

estudo através da mediação dos textos literários) e ao processo de autoconhecimento, 

expressos em saberes e saber ser. Pretendia-se que os formandos fossem capazes de 

identificar e gerir as suas identidades, tomadas como plurais e complexas. 
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Nesse sentido, assumiram-se como atitudes/valores potenciadores do desenvolvimento da 

CI, neste primeiro eixo, conforme expresso na figura 9: i) a curiosidade e o desejo de 

descoberta face à própria identidade e face à alteridade, associados à atração e ao desejo de 

aproximação do Outro; ii) a conscientização crítica, ou seja, a tomada de consciência da 

multiplicidade inerente à identidade pessoal, social, nacional e internacional, quer do 

próprio sujeito, quer da alteridade; iii) a autoestima inerente à valorização do seu 

património cultural e linguístico, assim como ao reconhecimento do seu valor; iv) o 

respeito pelas culturas do Outro, não o discriminando com base em preconceitos e 

estereótipos; v) a humanidade através da valorização dos direitos humanos; e vi) a 

flexibilidade, procurando-se que o formando caminhe no sentido de valorizar a diversidade 

cultural.  

As habilidades a que os formandos devem recorrer e desenvolver são: i) a atenção; ii) a 

escuta ativa; iii) a observação; iv) a autorreflexão; v) a conscientização e a compreensão de 

múltiplas mundivivências e mundividências; vi) a empatia; e vii) a autonomia.  

O conhecimento centra-se, como nos eixos seguintes, i) no conhecimento e compreensão 

crítica do eu e do Outro; ii) no conhecimento e compreensão crítica da linguagem e da 

comunicação; e iii) no conhecimento e compreensão crítica do mundo (Byram, 2015). Esse 

conhecimento incide sobre a representação das línguas e dos povos; a conscientização 

sociolinguística; a autoconscientização cultural; o reconhecimento da complexidade e 

multiplicidade inerente a cada sujeito; a autocompreensão e compreensão dos sujeitos e das 

culturas; a interpretação dos discursos veiculados pelos textos literários; e o 

reconhecimento da legitimidade de outras culturas e identidades.  

Em suma, com as atividades inseridas neste primeiro eixo, os sujeitos deveriam 

desenvolver a conscientização da pluralidade (cultural, identitária, discursiva), 

familiarizando-se com a diversidade e  reconhecendo as identidades plurais e complexas 

subjacentes a cada sujeito (conforme expresso na referida figura 9). 

No segundo eixo, centrado na exploração dos discursos, envolvendo as dimensões 

afetiva, motivacional, cognitiva e analítica da CI, pretendia-se que os formandos 

refletissem sobre as relações complexas entre línguas, culturas, sociedades e indivíduos, 

reconhecendo que não há um representante de uma cultura nacional uniforme, unívoca e 

estática, e que construíssem percursos de leitura autónomos, a partir da exploração dos 

discursos veiculados pelos textos literários.  
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Assim, este segundo eixo formativo, em articulação com o anterior, centra-se na 

exploração dos discursos veiculados quer pelos textos literários, quer pelos sujeitos do 

estudo no processo de análise crítica desses mesmos discursos. Pretendia-se que os 

formandos analisassem criticamente os discursos, focando-se nas imagens das línguas e 

dos povos e refletindo sobre possíveis visões hipervalorizadas, excessivamente positivas 

ou, pelo contrário, etnocêntricas, racistas e xenófobas. Neste eixo formativo, procurava-se, 

também, analisar o modo como a discussão sobre esses discursos era efetuada entre os 

sujeitos e como esses momentos de reflexão conjunta e partilha eram influenciados pelos 

marcadores linguísticos.  

Foram convocados, neste eixo, elementos da dimensão inicial do modelo de Deardorff 

(2006) — sistematizados na figura 9 —, relacionados com a componente afetiva e 

motivacional, como o respeito, e com a consequente valorização da diversidade cultural, a 

curiosidade e desejo de descoberta, e a abertura, quer à alteridade, quer à aprendizagem 

intercultural. Foram convocadas também algumas habilidades, nomeadamente a escuta 

ativa, a observação, a interpretação e a análise, que se pretendia que se traduzissem no que 

a autora designa como desired internal outcome, ou seja, a adaptabilidade a diferentes 

estilos de comunicação e a diferentes mensagens veiculadas, implicando um ajustamento 

pessoal e cultural, a flexibilidade na seleção e uso adequado de estilos de comunicação, a 

empatia e a adoção de uma perspetiva etnorrelativa face à sua identidade e culturas e face à 

alteridade. Foram ainda integrados, neste eixo, as atitudes e as habilidades do modelo de 

Byram (1997), associadas quer ao saber ser, quer ao saber compreender, quer, ainda, ao 

saber aprender. De acordo com o modelo de Deardorff (2006), procurou-se que o sujeito 

manifestasse curiosidade, abertura e respeito face ao Outro e às suas culturas, mobilizando 

os conhecimentos adquiridos para interpretar fenómenos, compreendendo o seu 

significado, as suas implicações e as relações por eles estabelecidas.  

Assumiram-se como atitudes/valores potenciadores do desenvolvimento da CI, neste eixo:  

i) a curiosidade e o desejo de descoberta face à própria identidade e face à alteridade;  

ii) o respeito pelos sujeitos, pelas suas crenças, mundividências e mundividências;  

iii) a abertura ao Outro, à sua identidade e culturas, assim como à assunção de diferentes 

perspetivas;  
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iv) a empatia no contacto com o outro e a flexibilidade face à perceção de como as 

emoções, as identidades individuais, a motivação e os desejos dos sujeitos podem 

influenciar esse contacto;  

v) a conscientização crítica, ou seja, a tomada de consciência da multiplicidade inerente à 

identidade pessoal, social, nacional e internacional, quer do próprio sujeito, quer da 

alteridade;  

vi) a autoestima e a autoconfiança inerentes à valorização do seu património cultural e 

linguístico;  

vii) a apreciação e a aceitação da multiplicidade identitária e da diversidade pessoal e 

cultural;  

viii) o respeito e a compreensão face à identidade múltipla do outro; e  

ix) a justiça e a humanidade através da valorização dos direitos humanos, da igualdade e da 

diversidade individual, linguística e cultural.  

As habilidades a que os formandos deviam recorrer e desenvolver eram: i) a escuta ativa; 

ii) a observação; iii) a interpretação, a análise e o estabelecimento de relações, com recurso 

ao pensamento crítico e analítico; iv) a assunção e gestão de múltiplas perspetivas; v) a 

empatia; vi) o pluralismo cultural; e vii) a autonomia.  

O conhecimento e compreensão crítica do eu e da alteridade deveria conduzir ao 

reconhecimento da legitimidade de outras culturas e identidades, o que se traduziria na 

adaptabilidade a diferentes estilos de comunicação e a diferentes mensagens veiculadas 

pelos textos literários, e na flexibilidade na seleção e utilização de estilos de comunicação 

diferentes, assim como na adoção de uma perspetiva etnorrelativa face à identidade e à 

cultura, demonstrando uma maior disponibilidade face à alteridade. 

O terceiro e último eixo, incidindo na interação com a alteridade, para além do 

reconhecimento da legitimidade de outras culturas e identidades, implicava o 

estabelecimento de relações de semelhança e de diferença entre o eu e o Outro e entre os 

vários eus e os vários outros, conducente a uma avaliação crítica das situações de 

interação, no sentido de se evitarem conflitos e desentendimentos e de se construírem 

relações baseadas na confiança e no respeito.  

Assim, este último eixo baseou-se no saber-agir/reagir de Dervin (2010) e, 

consequentemente, no controlo das emoções e dos comportamentos. Este remete para 

situações de interação, nas quais são fundamentais as atitudes de respeito, abertura e 
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empatia, referidas no eixo anterior. Procurou-se que o sujeito se adaptasse à situação 

interacional, procurando compreender o Outro, evitando situações de conflito e 

desentendimento, estando atento a possíveis equívocos e mal-entendidos. Foi nesta fase 

que introduzimos a avaliação das ações e das reações (Dervin, 2010), ou seja, uma 

avaliação crítica e explícita das perspetivas, práticas e produtos do sujeito e do Outro 

(Byram, 1997). Foram convocadas para este eixo formativo as skills de Deardorff (2006), 

com enfoque na escuta ativa, na observação, na atenção, na interpretação e análise, e, 

sobretudo, na avaliação e no relacionamento, que conduziam ao diálogo colaborativo e à 

construção de relações baseadas na confiança e no respeito. Só deste modo se pode fazer 

uma gestão adequada da interação, atingindo o que a autora denomina de desired external 

outcome, ou seja, a adequação fundamentada da comunicação e dos comportamentos. 

Integraram-se neste eixo o saber compreender, aprender, fazer e empenhar-se de Byram 

(1997), associados à componente praxeológica, que implicavam o recurso a habilidades de 

interpretação e de relacionamento para a mobilização dos conhecimentos adquiridos, no 

sentido de atuar e interagir com conhecimento dos fenómenos e dos seus significados e 

implicações, envolvendo-se de forma ativa na sociedade.  

Pretendia-se, assim, que os formandos se procurassem adaptar a diferentes ambientes, 

interlocutores e formas de expressão, controlando e avaliando quer as emoções quer os 

comportamentos, no sentido de se empenharem na interação, adequando a sua 

comunicação, ações e reações no estabelecimento de relações interpessoais e interculturais. 

Em todos os eixos, seja no processo de negociação das identidades plurais e complexas dos 

sujeitos, seja na adaptabilidade a diferentes estilos de comunicação e a diferentes 

mensagens veiculadas pelos textos literários, seja, ainda, na avaliação crítica das situações 

de interação, o sujeito deveria não só, através da reflexão e do questionamento, 

desenvolver a conscientização cultural crítica, mas, também, recorrer ao espírito crítico e 

às habilidades analíticas para se posicionar relativamente a assuntos sociais e educativos, 

almejando uma efetiva transformação social no sentido da valorização da 

interculturalidade. Todos esses eixos do nosso RF são especificados na figura abaixo (vide 

figura 9), na qual se apresentam de forma esquemática os eixos e os elementos convocados 

em termos de conhecimento, valores, atitudes e habilidades: 
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Figure 9 - Componentes do RF de Desenvolvimento da CI mediado pela Literatura 

 

No nosso referencial, o conhecimento foi estruturado em objetivos de formação que 

promoviam o desenvolvimento da CI através da mediação do texto literário para cada um 

dos eixos formativos, que se inter-relacionavam e se assumiam como flexíveis, atuando de 

forma recursiva e integrada. Pretendia-se, assim que a construção dos percursos de leitura 

dos sujeitos refletisse uma evolução das representações sobre as línguas e os povos, e uma 

maior disponibilidade face à alteridade. Visava-se, ainda, que os formandos se adaptassem 

a diferentes estilos de comunicação e mensagens veiculadas pelos textos literários, 

demonstrando flexibilidade na seleção e utilização de estilos de comunicação 

diversificados e adotando uma perspetiva etnorrelativa face às identidades e às culturas. 
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2.3. Programa de formação: atividades 

 
Com base no referencial acima descrito, foi elaborado um programa de formação. Nesse 

sentido, foram concebidas atividades para as diferentes disciplinas, distribuídas por três 

categorias gerais em articulação com o referencial: i) identidade; ii) discurso; e iii) relação. 

A maioria das atividades teve como pressuposto e motivação um (excerto de) texto 

literário, ainda que tivessem sido realizadas algumas sem a mediação da literatura (vide 

apêndice 2). Importa, ainda, referir que as atividades tinham objetivos diversificados, em 

conexão com o RF, pretendendo-se que cada formando pudesse, ao longo do programa de 

formação: aprofundar conhecimentos sobre as noções de língua, culturas, identidade, 

diversidade, lusofonia, justiça, entre outras, sintetizando informações de diferentes fontes 

relativas à realidade cultural inerente aos textos/filmes estudados; ler criticamente os textos 

literários, identificando sentimentos, informações, visões de mundo múltiplas e, também, 

analisando visões preconceituosas, estereotipadas, generalizadas, através da construção de 

percursos de leitura autónomos, com recuso à mobilização de estratégias de compreensão 

oral/escrita, que permitissem a tomada de consciência do valor do seu património 

linguístico-cultural e que fizessem evoluir as imagens sobre as línguas e os povos 

veiculadas por esses textos; produzir textos orais/escritos que transmitissem o 

reconhecimento de similaridades e diferenças entre sujeitos, comparando e contrastando a 

sua identidade (e culturas) com a do Outro e assumindo um outro ponto de vista, assim 

como interpretações alternativas, adotando múltiplas perspetivas; questionar as suas 

próprias representações, tomando consciência de preconceitos introduzidos pela adoção de 

uma posição etnocêntrica, e assumir perspetivas etnorrelativas, demonstrando uma maior 

disponibilidade face à alteridade; manifestar atitudes de compreensão do Outro e de 

empatia face ao mesmo, adaptando-se, em termos linguísticos e comportamentais, à 

situação internacional, demonstrando abertura, respeito e empatia face à alteridade e 

valorizando a diversidade linguística, cultural e identitária. 

Quanto à tipologia das atividades, adotamos a terminologia de Gómez (2012) no que às 

atividades mediadas pela literatura diz respeito, classificadas em quatro abordagens:  
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i) IBA – abordagem baseada em inquérito (inquiry-based approach), valorizando os pontos 

de vista e opiniões dos estudantes, centrando-se na colocação e resposta a questões que 

visam a discussão de ideias e a partilha de visões do mundo baseadas nos textos literários; 

ii) DA – abordagem dialógica (dialogic approach), implicando a negociação de significado 

quer entre os leitores (estudantes), quer destes com a obra, quer com outros leitores 

externos à sala de aula; 

iii) TA – abordagem transacional (transactional approach), na qual o processo de leitura e 

interpretação textual é tomado como uma interação comunicativa entre o leitor e o texto, 

recorrendo o primeiro aos seus próprios valores, conhecimentos, crenças e experiências 

para a construção do conhecimento; 

iv) CBA – abordagem baseada em conteúdo (content-based approach), abarcando quer o 

conhecimento do conteúdo, quer o conhecimento linguístico, quer, ainda, conhecimentos 

significativos e contextualizados sobre o mundo.  

 

Apresentamos, de seguida, um quadro síntese das atividades, com a indicação da respetiva 

tipologia e com a sua descrição, organizado de acordo com as macrocategorias do nosso 

estudo (vide tabela 11): 
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Tabela 11 - Descrição das atividades desenvolvidas no programa de formação 

´ IDENTIDADE 
ATIVIDADE 

(designação) OBJETIVOS TEXTO AUTOR DISCIPLINA DESCRIÇÃO TIPOLOGIA APÊNDICE 

Expetativas e sua 
influência 

(EXP) 

Aferir o modo como é problematizado o 
conceito de expetativas; identificar os 
elementos integrados na definição; aferir o 
modo como os sujeitos se posicionam face a 
esse conceito. 

Crónica de D. 
João I 

Fernão 
Lopes 

LPB 
Estes e outros conceitos foram explorados quer a partir 
de textos literários, quer a partir de textos teóricos, 
quer, ainda, a partir de discussões com os estudantes.  

DA 9 

Os Portugueses 
vistos pelos 
índios 

(PVI) 

Descrever as imagens associadas aos 
portugueses (época colonial), através da 
assunção por parte dos sujeitos de uma 
“outra identidade”, que lhes permitiu não só 
colocarem-se no lugar do Outro, vendo o 
mundo pelos seus olhos, mas, também, a 
exposição de pontos de vista através de 
outra voz. 

Carta do 
Achamento do 

Brasil 

Pero Vaz de 
Caminha 

LPB 

Pretendia-se que os formandos se colocassem no lugar 
dos índios, assumindo uma “outra identidade” 
(descentramento), vendo o mundo pelos seus olhos e 
descrevendo imagens associadas aos portugueses (da 
época colonial). 

IBA 10 

Aspetos culturais 
(SEA) 

Identificar os aspetos culturais com que os 
sujeitos se identificam - marcas identitárias. 

Poema 
“Surge et 
ambula” 

Rui de 
Noronha 

LAI 

Procurou-se destacar os aspetos culturais com que os 
sujeitos se identificam, na produção de um texto 
escrito individual que se poderia assumir como em 
continuidade ou em rutura com os poemas estudados. 

DA 11 

Vida ideal 
(VIV) 

Aferir as componentes da vida ideal dos 
sujeitos e a elas subjacente os seus valores, 
crenças e desejos. 

Poema 
“Viver” 

Rui de 
Noronha 

LAI 

Procurou-se problematizar o modo como, enquanto 
africanos, veem o mundo e o modo como pensam que 
se poderia atingir a “vida ideal”, na produção de um 
texto escrito individual que se poderia assumir como 
em continuidade ou em rutura com os poemas 
estudados. 

DA 12 

Voz: desejos, 
expectativas e 
mundividências 

(VOZ) 

Identificar os aspetos culturais com que os 
sujeitos se identificam - marcas identitárias. 
Descrever o que é expresso pela voz dos 
sujeitos na atualidade, identificando 
valores, crenças, desejos, reivindicações. 

Poema 
“Nossa voz” 

Noémia de 
Sousa 

LAI 

Identificação de aspetos culturais e históricos 
relacionados com a época colonial, procurando que os 
formandos transmitissem o que a sua “voz” diz na 
atualidade, identificando valores, crenças, desejos e 
reivindicações. 

DA 13 

Crenças 
(CRÇ) 

Identificar as crenças com que os sujeitos se 
identificam - marcas identitárias. 

Poema 
“Curandeiro” 

Rui Knopfli LAI 

Reflexão sobre a relação entre a medicina tradicional e 
o sistema de saúde em Moçambique e, 
posteriormente, redação individual de um texto escrito 
sobre as crenças com que se identificam. 

TA 20 

Os meus sonhos 
(MAG) 

Identificar e descrever as componentes 
inerentes aos sonhos/desejos dos sujeitos. 

Poema 
“Magaíça” 

Noémia de 
Sousa 

LAI 
Reflexão sobre os moçambicanos que iam para a África 
do Sul trabalhar nas minas com o sonho de melhorar a 
sua vida, até mesmo enriquecer, mas que voltavam 

IBA 14 
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doentes, cansados e pobres. Pedia-se, depois, aos 
formandos que revelassem os seus sonhos. 

 
Marcas 
identitárias – 
manifesto 

(MAN) 

Identificar os aspetos culturais com que os 
sujeitos se identificam - marcas identitárias. 
 

Poema 
“Manifesto” 

José 
Craveirinha 

LAI 

Reflexão sobre as marcas culturais e identitárias do 
sujeito lírico e identificação dos aspetos culturais com 
que os sujeitos se identificam. Elaboração de um 
“pequeno manifesto”, defendendo uma ideia e 
argumentando em seu favor. 

DA 15 

 
Marcas 
identitárias –
celebração 

(HIN) 

Identificar os aspetos culturais com que os 
sujeitos se identificam - marcas identitárias. 
 

Poema “Hino 
à Minha Terra 

José 
Craveirinha LAI 

Reflexão sobre as marcas culturais e identitárias do 
sujeito lírico e identificação dos aspetos culturais com 
que os sujeitos se identificam. Celebração oral de 
alguém que não pertencesse ao património linguístico-
cultural moçambicano. 

DA 16 

 
Marcas 
identitárias –
família 

(PAI) 

Identificar os aspetos culturais com que os 
sujeitos se identificam - marcas identitárias. 
 

Poema “Ao 
meu belo pai 

ex-
emigrante” 

José 
Craveirinha 

LAI 

Reflexão sobre as marcas culturais e identitárias e 
identificação dos aspetos culturais com que os sujeitos 
se identificam. Partilha das suas marcas identitárias, 
permitindo que os sujeitos se tomassem como seres 
complexos e que refletissem sobre noções como 
partilha, solidariedade e liberdade. 

DA 17 

Projetos e 
desejos - quero 
ser… 

(QRS) 

Identificar e descrever as componentes 
inerentes aos projetos futuros/desejos dos 
sujeitos. 

Poema 
“Quero ser 

tambor” 

José 
Craveirinha 

LAI 
Produção de um texto escrito individual iniciado por 
“Eu quero ser...”, no qual descrevem os seus desejos e 
projetos futuros. 

TA 18 

Identidade 
(IDT) 

Identificar os valores, hábitos, costumes e 
crenças com que os sujeitos se identificam - 
marcas identitárias. 

Poema 
“Naturalidade

” 
Rui Knopfli LAI 

Reflexão sobre a dicotomia ser africano / ser europeu e 
sobre o processo de construção identitária, articulando 
traços comunitários e grupais com caraterísticas 
pessoais singulares. Após a análise do poema, pedia-se 
que os sujeitos elaborassem um texto escrito individual 
sobre a sua identidade. 

TA 19 

Nova Atitude 
(MIA) 

Aferir as opiniões dos formandos sobre a 
necessidade de adotar uma nova atitude, 
que implica uma atitude pró-ativa e o 
abandono de preconceitos e estereótipos. 

Crónica “Sete 
Sapatos 
Sujos” 

Mia Couto LAI 

Reflexão sobre o modo como os sujeitos veem o futuro 
de Moçambique e sobre a necessidade de se adotar 
uma atitude, que implique uma atitude pró-ativa, 
assim como o abandono de preconceitos e 
estereótipos. 
 

DA 21 

Viagens 
(VGS) 

Identificar as experiências de contacto com 
outros povos e culturas dos formandos, 
assim como os países que gostariam de 
visitar e as possíveis imagens que lhes são 
atribuídas. 

Poema 
“Viagens” 

Jorge 
Barbosa LAI 

Propôs-se que os formandos, partindo das viagens 
físicas e imaginárias realizadas pelo sujeito lírico, 
refletissem sobre as viagens realizadas, as viagens que 
gostariam de realizar, assim como sobre as motivações 
e os obstáculos para a realização das mesmas. 

TA 22 

Prisão Aferir a capacidade de os formandos se “Poema do Jorge LAI Comparação dos textos em análise com o poema “Cela TA 23 
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(PRI) identificarem com a “sensação metafórica 
de estar preso” e analisar os episódios que 
descrevem. 

Mar”, Prisão” Barbosa 1” de José Craveirinha. Descrição de um episódio em 
que se sentiram “presos”, em sentido metafórico ou 
não, indicando, ainda, o modo como lidaram com essa 
situação. 

Ritos de iniciação 
(RIT) 

Identificar os aspetos culturais com que os 
sujeitos se identificam – ritos de iniciação. 

Conto “Rio 
Negro” 

José 
Eduardo 
Agualusa 

LAI 

Exploração dos aspetos culturais presentes no conto, 
solicitando aos sujeitos que elaborassem um texto 
argumentativo sobre os ritos de iniciação na sua 
comunidade.  

TA 25 

Identidade II 
(MES) 

Identificar os aspetos culturais com que os 
sujeitos se identificam - marcas identitárias. 

 

Poemas 
“Coração" e 
“Canção do 

Mestiço” 

Francisco 
José 

Tenreiro 
LAI 

Reflexão sobre a questão identitária, os aspetos que 
partilhamos com o Outro e os aspetos que nos 
distinguem da alteridade, realçando a importância de a 
cor da pele não constituir um fator de discriminação.  

TA 24 

Um dia em outro 
país 

(DOP) 

Identificar os países que os formandos 
gostariam de visitar , assim como as 
imagens que partilham relativamente a 
esses países e aos seus povos. 

__________ _______ ML 

Esta atividade solicitava que os estudantes 
identificassem o(s) país(es) que gostariam de visitar e 
revelassem informações sobre esses mesmos países 
(como a capital, a moeda, as línguas aí faladas e alguns 
aspetos culturais como a música, a dança, a 
gastronomia, etc.). Procura-se perceber quais os 
conhecimentos que os estudantes detêm sobre os 
países e também identificar as imagens que eles 
partilham relativamente a esses países e aos seus 
povos. 

 8 

Conceito de 
Lusofonia I 

(LUS1) 

Aferir o modo como é problematizado o 
conceito de lusofonia; identificar os 
elementos integrados nessa definição; 
aferir o modo como os sujeitos se 
posicionam face a esse conceito. 

__________ _______ ML 

Para a exploração do conceito de lusofonia apresenta-
se uma ficha introdutória do tema, trabalhada na 
disciplina de Mundo Lusófono na unidade “Lusofonia”, 
que pretendia aferir como era problematizado pelos 
estudantes este conceito. 

 7 

Definição de 
Cultura  

(CUL) 

Aferir o modo como é conceptualizada a 
noção de cultura; aferir o modo como os 
sujeitos se posicionam face a esse conceito. 

__________ _______ LPB 
Estes e outros conceitos foram explorados quer a partir 
de textos literários, quer a partir de textos teóricos, 
quer, ainda, a partir de discussões com os estudantes.  
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DISCURSO 

ATIVIDADE OBJETIVOS TEXTO AUTOR DISCIPLINA DESCRIÇÃO TIPOLOGIA APÊNDICE 

Diferença entre 
textos em LP/VE 
(variante 
europeia) e LP/VB 
(variante 
brasileira) (VEB) 

Descrever as caraterísticas atribuídas 
pelos formandos a ambas as literaturas, 
culturas e povos (portugueses e 
brasileiros), com base nas diferenças 
assinadas entre os textos. 

Vários 
excertos 

Vários 
autores 

LPB 

 
Partiu-se da leitura e análise de múltiplos excertos 
das literaturas portuguesa e brasileira para 
identificarem os excertos pertencentes a cada uma 
das literaturas, justificando a resposta. 
Posteriormente, em grupo, deveriam resumir o 
assunto dos excertos. 
 

DA 28 

Confrontos entre 
culturas 

(EIH) 

Descrever as imagens associadas aos 
portugueses (época colonial), através da 
assunção por parte dos sujeitos de uma 
“outra identidade”, que lhes permitiu não 
só colocarem-se no lugar do Outro, vendo 
o mundo pelos seus olhos, mas, também, 
a exposição de pontos de vista através de 
outra voz. 

A Escrava 
Isaura, 
Helena 

(excertos) 

Bernardo 
Guimarães, 

Almeida 
Garrett 

LPB 

Após a análise dos excertos, interpretando 
expressões, referindo valores expressivos, 
posicionando-se criticamente face a alguns excertos, 
pedia-se que se posicionassem no tempo passado e 
no tempo presente face às temáticas presentes nos 
excertos analisados, refletindo e discutindo 
sobretudo sobre os estereótipos e preconceitos 
relacionados com a cor da pele. 

DA 29 

 
Violência 
doméstica e 
relações familiares 

(CTM) 
 

Descrever o modo como é encarada a 
violência doméstica pelos formandos, 
através da exploração de questões de 
género, e identificar relações de 
semelhança e de diferença entre as visões 
de mundo apresentadas nos textos e 
pelos sujeitos face à comunidade em que 
residem. 

Contos “A 
Cartomante

”, “O 
Marido” 

Machado de 
Assis, 

Lídia Jorge 
LPB 

Após a análise dos excertos, interpretando 
expressões, referindo valores expressivos, 
posicionando-se criticamente face a alguns excertos, 
pedia-se que refletissem sobre a temática da 
violência doméstica. 

TA 30 

 
 
Papel da mulher 

(A1V) 
 

Identificar os aspetos culturais com que 
os sujeitos se identificam - marcas 
identitárias. 
Descrição das imagens partilhadas pelos 
sujeitos relativamente à mulher e ao seu 
papel social. 

Poema “A 
uma 

virgem” 

Campos de 
Oliveira 

LAI 

 
Partiu-se da leitura e análise do poema, da 
interpretação de versos, para a relação com as 
realidades dos formandos face à visão da mulher e 
ao seu papel social. 
 

DA 32 

Aspetos culturais / 
profissão 

(PDM) 

Identificar os aspetos culturais com que 
os sujeitos se identificam - marcas 
identitárias. 
Descrição dos comentários partilhadas 
pelos sujeitos relativamente à profissão 
do pescador, à morte e ao poder das 
palavras. 

Poema 
“Pescador 

de 
Moçambiqu

e” 

Campos de 
Oliveira 

LAI 

 
Partiu-se da leitura e análise do poema, da 
interpretação de versos, para a comparação com os 
poemas “Pescador…” de Vinicius de Moraes,  
“Analogia Aquática” de Nuno Júdice e “As Palavras” 
de Eugénio de Andrade.  
 

DA 33 

Papel do pai 
(QGQ) 

 
Identificar os aspetos culturais com que 
os sujeitos se identificam. Descrever as 

Poema 
“Quenguele

queze” 

Rui de 
Noronha 

LAI 
Partiu-se da leitura e análise do poema, da 
interpretação de versos, para uma reflexão em 
grupo sobre o papel desempenhados pelo pai em 

DA 34 
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funções atribuídas ao pai pelos 
formandos, analisando, também, as 
possíveis diferenças e semelhanças 
estabelecidas com os pais de outras 
nacionalidade e/ou regiões. 

várias comunidades e/ou países. 

Mulher 
moçambicana 

(NGR) 

Identificar os aspetos culturais com que 
os sujeitos se identificam - marcas 
identitárias. 
Descrição das imagens partilhadas pelos 
sujeitos relativamente à mulher e ao seu 
papel social. 

Poema 
“Negra” 

Noémia de 
Sousa 

LAI 

 
Partiu-se da leitura e análise do poema, da distinção 
entre as duas visões da mulher negra aí 
apresentadas para uma reflexão sobre os sonhos e o 
papel da mulher, que culminou com a produção de 
um texto escrito ou de um poema subordinado ao 
título “a mulher”. 
 

IBA 35 

 
Marcas 
identitárias e 
culturais – hábitos 

(FAB) 

 
Identificar os aspetos culturais com que 
os sujeitos se identificam - marcas 
identitárias (hábitos, costumes, valores e 
desejos). 
Aferir o modo como os sujeitos exploram 
as noções de: partilha e solidariedade. 

Poema 
“Fábula” 

José 
Craveirinha 

LAI 

Partiu-se da leitura e análise do poema, da 
exploração da simbologia dos meninos gordos e 
magros, para um comentário em grupo sobre as 
noções de partilha, solidariedade e entreajuda. 

DA 36 

Marcas 
identitárias e 
culturais – 
refeições  

(NGM) 

Identificar os aspetos culturais com que 
os sujeitos se identificam - marcas 
identitárias (hábitos, costumes, valores e 
desejos) – refeições. 

Poema 
“Ninguém” 

José 
Craveirinha 

LAI 

 
Partiu-se da leitura e análise do poema para uma 
dramatização dos momentos das refeições dos 
formandos e a posterior comparação com o poema 
“Na hora de pôr a mesa, éramos cinco” de José Luís 
Peixoto. 
 

DA 37 

 
Liberdade 

(CL1) 

Identificar os aspetos culturais com que 
os sujeitos se identificam: liberdade. 

Poema 
“Cela 1” 

José 
Craveirinha 

LAI 

Após a análise do poema, pedia-se que o 
relacionassem com uma citação de Virgínia Woolf e 
que elaborassem um comentário sobre a 
universalidade do termo liberdade. 

DA 38 

Danças 
(XGB) 

 
Identificar os aspetos culturais com que 
os sujeitos se identificam: danças. 
 

Poema 
“Xigubo” 

José 
Craveirinha 

LAI 

Partiu-se da leitura e análise do poema para a 
elaboração de um texto que fizesse referência a 
diferentes danças moçambicanas e/ou de outros 
países. 

DA 39 

Irmandade 
(P1L) 

 
Descrever o modo como o sentimento de 
irmandade é referido (a que nível? Global? 
Continental? Regional?) e identificar o 
modo como são caraterizados os 
habitantes do seu país. 

Poema 
“Para um 

Leque” 

Caetano da 
Costa 
Alegre 

LAII 
Reflexão, após a análise do poema, sobre a 
existência (ou inexistência) do sentimento de 
irmandade no dia-a-dia dos formandos. 

DA 40 

Estereótipos 
(MVG) 

 
 

Poemas 
“Nova Lira - 

Marcelo da 
Veiga 

LAII Identificação dos preconceitos e estereótipos 
presentes nos poemas e discussão em grupo sobre 

IBA 41 
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Aferir o modo como os sujeitos exploram 
as noções de estereótipos, preconceitos e 
etnocentrismo. 
 
 

Canção”, 
“África não 

é”, “Sou 
preto” 

essas visões preconceituosas, estereotipadas e/ou 
generalizadas. 

Atitudes 
humanitárias 

(AES) 

Descrever o modo como são encaradas as 
“atitudes humanitárias” e com que 
aspetos das suas vidas elas são 
identificadas. 

Poemas “Lá 
no Água 
Grande”, 

“Onde 
estão os 

homens …”, 
“Em torno 
da minha 

baía” 
 

Alda do 
Espírito 
Santo 

LAII 
Partiu-se da leitura e análise dos poemas para uma 
discussão em grupo sobre “atitudes humanitárias” e 
“atitudes não humanitárias”. 

IBA 42 

Civilização 
Africana 

(CAF) 

 
 
Descrever o modo como foi produzido o 
texto conjunto (de toda a turma) relativo 
à noção de “civilização africana”, 
identificando perspetivas contraditórias, 
caraterísticas identitárias e ideais. 
 
 

Poemas “O 
Choro de 
África”, 
“Velho 

Negro”, 
“Civilização 
Ocidental” 

Agostinho 
Neto 

LAII 
Partiu-se da leitura e análise dos poemas para a 
produção de um texto conjunto sobre a “civilização 
africana”. 

DA 43 

Literatura Colonial 
(EGO) 

Aferir o papel atribuído pelos formandos 
à literatura colonial enquanto forma de 
rebelião ao sistema colonial, 
identificando possíveis posturas críticas 
face ao sistema colonial. 

Conto 
“Estória da 

Galinha e do 
Ovo” da 

obra 
Luuanda 

Luandino 
Vieira 

LAII 

 
Análise e interpretação do conto, incluindo a 
identificação de passagens textuais que fazem 
referência a aspetos culturais, à pobreza, à 
resignação, seguida de um comentário em grupo 
sobre o papel da literatura como forma de rebelião 
face ao sistema colonial. 
 
 
 

IBA 44 

Comentário do 
filme Língua, 
Vidas em 
Português (LVP) 

Descrever as imagens que os formandos 
partilham relativamente à LP e aos 
falantes desta língua, com base da 
reflexão e discussão realizada em torno 
do filme “Vidas - Línguas em Português”. 

(documentá
rio) _______ ML 

 
Reflexão sobre o documentário, procurando 
identificar os locais visitados, os artistas e 
individualidades entrevistados, o que é partilhado 
por esses espaços e essas pessoas e explorando o 
sentido de algumas expressões. 
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Justiça 
(CAM) 

Aferir o modo como os sujeitos se 
posicionam face ao conceito de justiça. 

(teste – “Ao 
Desconcert

o do 
Mundo”) 

Luís de 
Camões 

LPB 
Reflexão sobre a justiça e a injustiça existentes no 
mundo e a sua relação com o comportamento dos 
sujeitos. 

31 31 

“Já não há 
estrangeiros” 

(MLF) 

Identificar e descrever as imagens 
partilhadas pelos sujeitos relativamente 
às suas visões do mundo face a duas 
épocas distintas: o passado e a 
atualidade. 

Um Mundo 
sem Regras 

Amin 
Maalouf 

LAI Comentário sobre o excerto, relacionando-o com o 
modo de ver os outros no passado e na atualidade.  

 26 

Ética, diversidade 
e inclusão 

(EDI) 

Aferir o modo como os conceitos de ética, 
diversidade e inclusão foram explorados, 
assim como esses conceitos foram 
relacionados com o contexto 
moçambicano. 

__________ _______ TT 

Reflexão sobre as noções de ética, diversidade e 
inclusão, respondendo a uma ficha de trabalho 
referente aos grupos minoritários, à discriminação, à 
tolerância e ao respeito. 

 27 
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 RELAÇÃO 
ATIVIDADE OBJETIVOS TEXTO AUTOR DISCIPLINA DESCRIÇÃO TIPOLOGIA APÊNDICE 

Época colonial / 
atualidade 

(CRG) 

Identificar os aspetos culturais com que 
os sujeitos se identificam - marcas 
identitárias. Descrever a relação 
estabelecida pelos formandos entre a 
época colonial e a atualidade. 

Poema 
“Carregador

es” 

Rui de 
Noronha 

LAI 

Reflexão, após a análise do poema, sobre os aspetos 
em comum ou divergentes entre a mundividência 
presente no poema e na sociedade atual dos 
formandos. 

DA 47 

Final do Conto 
Godido 

(GOD) 

 
Descrever as imagens partilhadas pelos 
formandos relativamente à época colonial 
e o modo como relacionam a época 
colonial e a atualidade. 
(Final do conto - Imagens dos povos) 
 

Conto 
“Godido” 

João Dias LAI 
Criação de um final para o conto que expressasse as 
imagens dos sujeitos sobre a época colonial e a 
oposição entre épocas colonial/atual. 

TA 48 

Encontro entre 
culturas – 
Dramatização 

(DGD) 

 
Identificar e descrever as imagens 
partilhadas pelos sujeitos relativamente 
às suas visões do mundo face a duas 
épocas distintas: a época colonial e a 
atualidade. 
 

Conto 
“Godido” 

João Dias LAI 

Criação, em grupo, de uma dramatização relativa ao 
encontro entre quatro personagens: duas das quais 
que viajam do século XIX para se encontrarem com 
outras duas do século XIX. 

DA 48 

África 
(AFR) 

Identificar os aspetos culturais com que 
os sujeitos se identificam: etnocentrismo 
(África). 

Poema 
“África” 

José 
Craveirinha 

LAI 

Partiu-se da leitura e análise do poema para uma 
pesquisa autónoma sobre nomes, objetos, locais e 
acontecimentos referidos no texto e, 
posteriormente, para o relacionar com a noção de 
etnocentrismo. 

DA 49 

Conflitos 
(GNG) 

 
Identificar os aspetos culturais com que 
os sujeitos se identificam: conflitos no 
mundo. Descrever as imagens partilhadas 
pelos sujeitos relativamente à situação 
económica, cultural e social mundial. 

Poema 
“Grito 

Negro” 

José 
Craveirinha 

LAI 

Reflexão sobre as marcas culturais e identitárias do 
sujeito lírico e identificação dos aspetos culturais 
com que os sujeitos se identificam. Discussão em 
grupo sobre situações de injustiça existentes no 
mundo. 

DA 50 

Confronto entre 
épocas 

(DNA) 

 
Descrever as imagens partilhadas pelos 
formandos relativamente à época colonial 
e ao modo como relacionam a época 
colonial e a atualidade (confronto entre 
culturas e entre épocas). 

Conto 
“Dina" 

Luís 
Bernardo 
Honwana 

LAI 

Criação de um final para o conto que expressasse um 
posicionamento crítico sobre as atitudes das 
diferentes personagens e o confronto entre as 
épocas colonial/atual. 

TA 51 

Minha Terra 
(MTR) 

 
Aferir o modo como os sujeitos se 
posicionam sobre a sua terra e a terra do 

Poema “À 
minha 
terra” 

José da 
Silva Maia 

Ferreira 
LAII 

Partiu-se da leitura e análise do poema para a 
elaboração de uma listagem de aspetos negativos e 
positivos referente à sua e a uma outra terra, 

IBA 52 
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Outro, analisando a adoção de 
perspetivas etnocêntricas ou 
etnorrelativas, assim como a capacidade 
crítica relativamente aos aspetos 
positivos/negativos das terras. 
 

conducente a um debate conjunto sobre essas 
caraterísticas. 

 
Sociedades 
colonial e atual 

(TMT) 

 
Identificar e descrever as imagens 
partilhadas pelos sujeitos relativamente 
às suas visões do mundo face a duas 
épocas distintas: a época colonial e a 
atualidade. 
 

Excertos da 
obra Terra 

Morta 

Castro 
Soromenho 

LAII 

 
Comentário sobre os excertos da obra e comparação 
entre essa sociedade colonial angolana e a 
sociedade moçambicana atual. 
 

DA 53 

 
Jogo V/F 

(JVF) 

 
Identificar os aspetos culturais com que 
os sujeitos se identificam - marcas 
identitárias e o modo como o grupo 
turma se posicionam (destacando a 
posição da maioria dos formandos). 
 

Poema 
“Canção do 

Mestiço” 

Francisco 
José 

Tenreiro 
LAII 

 
Jogo em grupo, solicitando aos formandos que se 
posicionassem sobre uma determinada afirmação e 
posterior comentário do grupo turma sobre a 
veracidade ou falsidade desse posicionamento do 
formando. 
 

TA 54 

 
EUA e 
Interculturalidade 

(CHI) 

 
Descrever as imagens partilhadas pelos 
formandos relativamente ao modo como 
relacionam a época colonial, e 
especificamente sobre as imagens 
associadas aos EUA. Descrever as 
imagens partilhadas pelos sujeitos 
relativamente à situação económica, 
cultural e social mundial. 
 

Excertos da 
obra 

Chiquinho 

Baltasar 
Lopes 

LAII 

 
Leitura e análise dos excertos da obra para, 
posteriormente, criar um final para a obra, 
imaginando o que terá acontecido à personagem 
principal depois de viajar para os EUA. Pesquisa 
sobre os decretos assinados na época pelo atual 
Presidente dos EUA e relacioná-los com a noção de 
interculturalidade.  
 

DA 55 

Professor 
Intercultural 

(PRINT) 

 
 
Aferir o modo como os sujeitos 
caraterizam os “deveres” do professor 
intercultural e identificar o tipo de 
atividades sugeridas para dinamizar nas 
aulas de língua portuguesa. 
 
 

Conto 
“Filosofia de 

Elevador” 

José 
Eduardo 
Agualusa 

LAII 

Partiu-se da leitura e análise do conto para a 
discussão em grupo sobre as profissões e a, 
posterior, elaboração em grupo de uma listagem dos 
deveres do professor intercultural. 

DA 56 

Visita CPLP 
(RCE) 

Identificar os desejos, as expetativas e os 
receios subjacentes à receção de um 
cidadão da CPLP em suas casas, assim 
como o tipo de atividades previstas 

Excertos da 
obra Um 

Estranho em 

José 
Eduardo 
Agualusa 

LAII 

 
Partiu-se da leitura e análise de excertos da obra 
para a realização de um trabalho colaborativo, no 
qual cada elemento do grupo deveria preparar um 

DA 57 
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durante a sua estadia. Identificar 
possíveis preconceitos e estereótipos, 
marcas identitárias, conhecimento sobre 
a cultura do Outro. Analisar a adoção de 
perspetivas etnocêntricas e/ou 
etnorrelativas. 

Goa plano de atividades para receber um cidadão de um 
dos países da CPLP em sua casa, resultando o plano 
final na articulação entre as atividades de todos os 
formandos do grupo. 
 

Lusofonia II 
(LUS2) 

Identificar relações de identificação / 
afastamento com o termo lusofonia. 
Descrever imagens partilhadas pelos 
formandos relativamente à LP. 

(teste) _______ ML 

 
Respostas a questões do teste de ML, relativas à 
definição de Lusofonia e à defesa da LP perante um 
falante de outra língua. 
 
 

 45 

E se fosse 
consigo… 

(SIC) 

Aferir o modo como é problematizada 
pelos formandos a noção de racismo, e 
quais os sentimentos, valores, 
informações expressos por esses sujeitos. 

(documen-
tário) 

_______ LAI 
Reflexão e discussão em grupo sobre o 
documentário – episódio relativo à temática do 
racismo. 

  

Estereótipos e 
Preconceitos 

(ETP) 

Descrever as imagens que os sujeitos 
partilham relativamente a países e povos 
de língua portuguesa, e aos povos 
moçambicanos (diferentes etnias). Aferir 
o modo como os sujeitos exploram as 
noções de estereótipos, preconceitos e 
etnocentrismo. 

__________ _______ LAI 

Reflexão sobre estereótipos e preconceitos, através 
da realização de uma ficha de trabalho em grupo, na 
qual se solicita que discutam os preconceitos, 
estereótipos e visões etnocêntricas encontradas 
pelos vários grupos, procurando identificar para eles 
algumas causas e consequências, e referindo como 
defendem que se poderá combater esses 
preconceitos. 

 46 

Planificação TT 
(PIG) 

Aferir o modo como os sujeitos planificam 
uma aula de língua portuguesa, 
abordando a questão do género, e a 
capacidade de integrarem conteúdos 
linguísticos e culturais. 

__________ _______ TT 
Simulação de microaulas para o ensino primário ou 
secundário relativas à educação para a igualdade de 
género (entrega dos planos). 

  

Dramatização 
“Encontro entre 
culturas” TT 

(EEC) 

Identificar as diferentes culturas 
dramatizadas pelos sujeitos, realçando as 
temáticas destacadas. 

__________ _______ TT Apresentação de dramatizações relativas ao tema 
“Encontro entre Culturas”. 
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A European wakes up in the morning, turns on 
his Japanese radio, and hears what’s happening 
around the world. Volcanic eruptions, 
earthquakes, coups d’Etat, international 
conferences reach his ear as he sips tea from 
Ceylon, India, or China, or drinks coffee from 
Ethiopia or South America. […] In the heart of 
winter he can eat strawberries and cherries from 
Chile or Argentina, fresh green beans from 
Senegal, avocados and pineapple from Africa, 
melons from Guadeloupe. In his liquor cabinet 
he has Martinican rum, Russian vodka, 
Mexican tequila, American bourbon. […] 
While the European enjoys his planetary circuit 
of comfort and pleasure, many many Africans, 
Asians, and South Americans are stuck in a 
planetary circuit of poverty. They are struck in 
everyday life by price fluctuations in the world 
market for cocoa, coffee, sugar, and raw 
materials produced in their countries. […] They 
aspire to the life of comfort and pleasure they 
see in Western films and advertisements. They 
use aluminum or plastic dishes, drink bottled 
beer and Coca-Cola@, sleep on salvaged 
polystyrene foam slabs, and wear American-
style T-shirts decorated with logos and witty 
sayings. […] For better or worse, every human 
being, rich or poor, north south east or west, 
unwittingly bears the entire planet inside 
himself. Globalization is obvious, 
subconscious, omnipresent.         

(Morin, 1999, pp. 33–34) 
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Capítulo 3. Competência intercultural em desenvolvimento: 

vozes dos futuros professores 
 

Partindo do RF acima apresentado (vide capítulo 2 desta Parte III), foram criadas 

atividades para trabalhar nos três eixos formativos interdependentes: (i) a exploração das 

identidades, (ii) a exploração dos discursos e (iii) a interação/relação com a alteridade. 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os dados que resultaram da aplicação desse 

programa de formação, abarcando dados dos portfólios dos formandos e dados das 

transcrições de episódios significativos das gravações das aulas das disciplinas que 

integram esse programa (i.e. LPB, LAI, LAII, ML e TT).  

Os dados são tratados de acordo com as macrocategorias Identidade, Discurso e Relação, 

que partem, assim, do modo como foi estruturado o RF e, dentro delas, de acordo com as 

categorias já referidas, quer estabelecidas à partida, quer resultantes dos dados (vide 

capítulo 1 da Parte II). Importa referir que existe no nosso estudo a ideia de uma efetiva 

circularidade de que temos ampla consciência, pois todos os temas se articulam e não se 

podem delimitar de forma estanque. A gestão discursiva desta circularidade conduziu-nos a  

referir os dados de forma geral em alguns subcapítulos para não se voltarem a repetir da 

mesma forma em outros subcapítulos, como acontece face aos dados iniciais sobre os 

processos de construção identitária dos sujeitos; de qualquer modo,  não pudemos evitar 

que haja repetições, sobretudo quando se considera necessário analisar os mesmos dados 

de uma outra perspetiva, com diferentes intenções.  

Realçamos o facto de, apesar do programa de formação ter sido organizado nos três eixos 

acima referidos e as atividades concebidas para trabalhar de forma mais incidente sobre 

cada um desses eixos, aqui, na análise, adotando uma perspetiva holística e de 

interconexão e interdependência entre eles, convocamos todas as atividades, 

simultaneamente, procurando analisar como é que todas elas contribuíram para o 

desenvolvimento da CI ao nível de cada um desses eixos. 

Os subcapítulos organizam-se, como referimos, com base: 

i) na exploração das identidades, onde vamos referir o modo como os sujeitos 

referem os seus sentidos de pertença e os processos inerentes à construção 

identitária individual e de grupo; 
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ii) na exploração dos discursos, através da análise da identificação e reflexão 

sobre pontos de vista estereotipados e generalizados e, ainda, sobre os 

conhecimentos que os sujeitos revelam sobre si, a sua região, o seu país e sobre 

o Outro, nacional e estrangeiro, as suas etnias, regiões, países; e 

iii) na relação e interação com a alteridade, através da análise das capacidades de 

assunção de múltiplas perspetivas e de descentramento, assim como da 

manifestação de perspetivas e posicionamentos etnocêntricos e etnorrelativos, e, 

ainda, da demonstração de abertura face ao Outro e do desenvolvimento de 

valores e práticas democráticos e humanos. 

 

Reencontramos, nesta organização, elementos relevantes do quadro teórico apresentado na 

Parte I, especificamente no que se refere aos modelos convocados neste estudo, o que cria 

condições para uma discussão dos nossos resultados mais elucidada teoricamente.  

Será, também, neste capítulo, que iremos apresentar e discutir os dados dos focus group 

finais, nos quais os sujeitos puderam avaliar o programa de formação, referindo as 

atividades de que mais gostaram, os temas mais interessantes, comentar dinâmicas 

inerentes ao programa e referir o impacto que sentiram ao nível das suas mundividências. 

 

3.1. Vozes dos futuros professores nas atividades do programa 

de formação 

3.1.1. Atividades centradas na exploração das identidades 
 

Para a exploração das identidades, ou seja, para promover atividades que levem o 

formando a comunicar de forma aberta e clara as suas caraterísticas identitárias, 

desenvolvendo a autoconscientização crítica, e a relacionar-se com os outros, no sentido de 

reconhecer similaridades e diferenças entre si e a alteridade, foram concebidas 17 

atividades principais, com recurso a textos literários, que designamos como textos 

indutores (cf. terminologia de Abdallah-Pretceille, 2010, também referidos como “textes-

prétextes”), acompanhadas de 3 atividades de apoio, sem recurso à literatura. 

Apresentamos uma tabela síntese dessas atividades (vide também apêndice 1 a 4): 
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Tabela 12 - Síntese das atividades concebidas para a exploração das identidades 

Atividades centradas na exploração das Identidades 

Texto Literário Autor Tipologia 
textual 

Disciplina Atividades preliminares Atividade 

 COM TEXTOS INDUTORES 

A Carta de Pero 
Vaz de Caminha 

ao rei D. Manuel I 
- Carta do 

Achamento do 
Brasil (PVI) 

Pero Vaz de 
Caminha 

Narrativo 
(carta) 

LPB - Leitura e análise do texto 
- Discussão sobre as imagens 

dos índios apresentadas no 
texto 
(vide guião no apêndice n.º 10)  

Num jogo de papéis, assumir 
a  perspetiva dos índios e 
descrever, num texto escrito, 
a perspetiva oposta àquela 
apresentada no texto, i.e.. 
como é que os índios viram 
os navegadores portugueses. 

Prólogo da Crónica 
de D. João I  

(CDJ) 

Fernão 
Lopes 

Narrativo 
(crónica) 

LPB - Leitura e análise do texto 
- Identificação dos elementos 

que distinguem a sua crónica 
(vide guião no apêndice n.º 9) 

Responder por escrito à 
questão relativa ao modo 
como as nossas expectativas 
podem influenciar as nossas 
experiências e a nossa forma 
de ver o mundo. 

“Surge et Ambula”  
(SEA) 

Rui de 
Noronha 

Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
- Relação com o poema de 

Antero de Quental “A um 
poeta Surge et Ambula!” 

(vide guião no apêndice n.º 11) 

Relacionar o poema com a 
forma de ver o mundo dos 
sujeitos. Comentar a 
dicotomia “ser africano” / 
“ser europeu” presente no 
poema. 

“Nossa Voz”  
(VOZ) 

Noémia de 
Sousa 

Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
- Reflexão sobre a sua voz na 

sociedade atual 
(vide guião no apêndice n.º 13) 

Produzir um texto escrito no 
qual os sujeitos indicam o 
que a sua “voz atualmente 
diz”. 

“Viver”  
(VIV) 

Rui de 
Noronha 

Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
(vide guião no apêndice n.º 12) 

Produzir um texto escrito no 
qual os sujeitos descrevem a 
sua “vida ideal”. 

“Magaíça”  
(MAG) 

Noémia de 
Sousa 

Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
- Relação do poema com a obra 

Xicandarinha na Lenha do 
Mundo de Calane da Silva. 

(vide guião no apêndice n.º 14) 

Produzir um texto escrito no 
qual os sujeitos referem os 
seus sonhos. 

“Manifesto” 
(MAN) 

José 
Craveirinha 

Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
(vide guião no apêndice n.º 15) 

Elaborar um pequeno 
manifesto, defendendo uma 
ideia e apresentando 
argumentos que a sustentem.  

“Hino à minha 
terra” 
(HIN) 

José 
Craveirinha 

Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
- Reflexão sobre personagens e 

outros aspetos moçambicanos 
que se podiam celebrar 

(vide guião no apêndice n.º 16) 

Produzir um texto escrito no 
qual “celebrem alguém ou 
algo que não pertença ao 
património linguístico-
cultural moçambicano”. 

“Ao meu belo pai 
ex-emigrante” 

(PAI) 

José 
Craveirinha 

Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
- Identificação de marcas 

identitárias e culturais do 
emissor e do destinatário 

(vide guião no apêndice n.º 17) 

Produzir um texto escrito no 
qual refiram as suas marcas 
identitárias, incluindo as 
comunitárias, as suas 
individuais e as que pensa 
partilhar com a humanidade. 
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Atividades centradas na exploração das Identidades 

Texto Literário Autor Tipologia 
textual 

Disciplina Atividades preliminares Atividade 

“Quero ser 
tambor” 
(QRS) 

José 
Craveirinha 

Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
- Relação com um poema de 

Fernando Pessoa 
(vide guião no apêndice n.º 18) 

Produzir um texto escrito que 
inicia por “Eu quero ser…”. 

“Naturalidade”  
(IDT) 

Rui Knopfli Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
- Reflexão / Debate sobre o 

processo de construção 
identitário 

(vide guião no apêndice n.º 19) 

Produzir um texto escrito, 
identificando as caraterísticas 
físicas e culturais que, na 
perspetiva de cada um, 
melhor os carateriza. 

“Curandeiro” 
(CRÇ) 

Rui Knopfli Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
- Debate sobre a medicina 

tradicional e o sistema de 
saúde em Moçambique 

- Reflexão sobre a oposição 
entre “os desígnios divinos” e 
“a responsabilização humana” 

(vide guião no apêndice n.º 20) 

Produzir um texto escrito 
intitulado “as crenças do ser 
humano”. 

“Sete Sapatos 
Sujos” 
(MIA) 

Mia Couto Narrativo 
(crónica) 

LAI - Leitura e análise do texto 
(vide guião no apêndice n.º 21) 

Discutir em grupo a 
necessidade de adotar uma 
nova atitude, que implica 
uma atitude pró-ativa e o 
abandono de preconceitos e 
estereótipos.  

“Viagens” 
(VGS) 

Jorge 
Barbosa 

Lírico 
(poema) 

LAII - Leitura e análise do poema 
- Reflexão sobre a dicotomia 

“querer partir e ter de ficar” 
(vide guião no apêndice n.º 22) 

Produzir um texto escrito 
sobre as viagens realizadas e 
as viagens que gostaria de 
realizar, referindo os 
possíveis obstáculos à 
realização dessas viagens. 

“Prisão” 
(PRI) 

Jorge 
Barbosa 

Lírico 
(poema) 

LAII - Leitura e análise do poema 
- Relação com o poema “Cela1” 

de Craveirinha 
(vide guião no apêndice n.º 23) 

Produzir um texto escrito no 
qual descreva uma situação 
em que se sentiu “preso”, em 
sentido metafórico, sem 
alternativas e o modo como 
lidou com a situação. 

“Canção do 
mestiço” 
(MES) 

Francisco 
José 
Tenreiro 

Lírico 
(poema) 

LAII - Leitura e análise do poema 
(vide guião no apêndice n.º 24) 

Reflexão conjunta sobre o 
processo de construção 
identitária e sobre a sua 
relação (ou a inexistência) 
com a cor da pele de um 
indivíduo. 

“Rio Negro” 
(RIT) 

José 
Eduardo 
Agualusa 

Narrativo 
(conto) 

LAII - Leitura e análise do texto 
- Reflexão sobre os rituais 

referidos nos textos 
(vide guião no apêndice n.º 25) 

Produzir um texto 
argumentativo relativo aos 
ritos de iniciação nas 
comunidades dos sujeitos. 

 SEM TEXTOS INDUTORES 

————— 
(LUS) 

  ML Preenchimento de uma ficha relativa ao termo “lusofonia” e à 
relação entre os países da CPLP. 
(vide guião no apêndice n.º 7) 

————— 
(CUL)   LPB Apresentar de forma escrita uma definição pessoal de cultura. 
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Atividades centradas na exploração das Identidades 

Texto Literário Autor Tipologia 
textual 

Disciplina Atividades preliminares Atividade 

————— 
(DOP) 

  ML Em grupo, discutir como seria passar um dia em outro país da 
CPLP e elaborar um texto a descrever esse dia. 
(vide guião no apêndice n.º 8) 

 

Em termos globais, em todas estas atividades, era pedido aos formandos que refletissem 

sobre o processo de construção identitária, tomando os textos literários como pontos de 

partida e discussão, no sentido de desenvolverem a autoconscientização cultural crítica e 

de relacionarem a sua identidade com a do Outro (cf. subcapítulo 2.2. da Parte III). Apesar 

da identidade ser o foco das atividades, como referimos no capítulo 2, relativo à construção 

do RF, os eixos formativos não são estanques, nem isolados, pelo que analisaremos o 

modo como as atividades referidas permitiram aos formandos, não só desenvolver a 

reflexão crítica, mas, também, as capacidades de descentramento e de adoção de múltiplas 

perspetivas, assim como a assunção de perspetivas etnorrelativas e a manifestação de 

abertura e respeito face à alteridade. Temos em conta que “expressing personal opinions is 

not a common feature of African communication processes”, pelo que é importante fazer 

notar que os dados apresentados expressam as expressões individuais dos sujeitos, assim 

como aquelas “influenced by group norms, status, gender”, e que há muitas questões, no 

contexto em foco, consideradas questões tabu, “especially those related to sex, income, 

age, and other personal issues” (Taylor & Nwosu, 2001, p. 299). 

Começamos por procurar responder à seguinte questão: as atividades propostas para 

trabalhar a Identidade promoveram a autoconscientização identitária crítica e permitiram 

o confronto identitário com a alteridade? E de que modo as atividades propostas para 

trabalhar o Discurso e a Relação contribuíram, também, para a promoção da 

autoconscientização identitária e cultural, assim como para o estabelecimento de relações 

de identificação e contraste ao nível identitário com a alteridade? A estas questões 

poderíamos, ainda, associar as colocadas por Deardorff e Jones (2012), relativas às 

articulação entre a identidade e a CI: 

 

Given the human tendency to identify oneself through in-group or out-

group categorizations, what role does identity play in intercultural 

communication? Is it possible to transcend one's cultural identity to 
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embrace the larger identity of global citizen? Moreover, what role does 

national identity play? (Deardorff & Jones, 2012, p. 292) 

 

3.1.1.1. Autoconscientização identitária 

 

Ao refletirem sobre ou procurarem expressar as suas caraterísticas identitárias, destacaram-

se nas vozes analisadas vários aspetos, nomeadamente o facto de a maioria dos sujeitos 

(quase a totalidade) se centrarem em elementos muitos semelhantes, numa partilha de 

identidade de grupo44, como africanos, moçambicanos, destacando-se aqui um sentido de 

pertença articulado com o continente e o país — "A minha identidade é minha Terra”  

PRT/LAI/IDT15 — e a importância da pertença a uma etnia e a uma comunidade 

específica: “Macua é a minha língua, macua é a minha etnia e macua sou eu e não só” 

PRT/LAI/IDT14. Neste sentido, as suas afirmações parecem querer fugir à 

heterogeneidade que Abdallah-Pretceille apresenta como o elemento comum a todos os 

grupos — “L’hétérogénéité est devenue le dénominateur commun de tous les groupes, que 

ceux-ci soient nationaux, sociaux, religieux ou ethniques” (Abdallah-Pretceille, 2011, p. 

92) —, no sentido de  reforçarem a identidade de grupo, comunitária e étnica.  

 

3.1.1.1.1. Identificação com base na localização geográfica 

 
No seu processo de autoidentificação, os estudantes começam por referir, do geral para o 

particular, o LOCAL GEOGRÁFICO, ou seja, o facto de serem africanos — “carregando 

caraterísticas típicas da mãe África 45 ” PRT/LAI/QRS15; “Nasci em África” 

PRT/LAI/IDT11; “viste a minha terra África” PRT/LAI/IDT12 —, moçambicanos — de 

forma direta: “uma mulher nascida em Moçambique” PRT/LAI/IDT14; “Sou 

moçambicana” PRT/LAI/IDT20 ou indireta: “Terra que me viu a nascer é banhada pelo 

                                                
44  Esta identidade de grupo pode associar-se quer a uma “identidade coletiva” enquanto “identidade 
nacional”, quer ao “grupo social” que é reconhecido pelos sujeitos e que é para si a “identidade dominante”, 
associada às quais encontramos “formas pluri-identitárias” sujeitas a “negociações de sentido” (Malizia, 
2014, p. 243). 
45 Em todos os exemplos apresentados mantemos a estrutura sintática original, assim como as opções lexicais 
e morfológicas, tendo apenas corrigido alguns erros ortográficos por uma questão de compreensão da 
mensagem. 
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oceano Índico” PRT/LAI/IDT2; “do interior da pérola do Índico sou” PRT/LAI/IDT13 — 

e de uma determinada região, província, cidade ou vila: “natural da zona costeira 

moçambicana” PRT/LAI/IDT40; "da província de Nampula, a capital da zona norte do 

país” PRT/LAI/IDT55; “nasci na província de Nampula, distrito de Ilha de Moçambique” 

PRT/LAI/IDT3; "da província de Nampula (Angoche), onde o sol [brilha] com mais 

intensidade, o peixe é fresco, as águas do mar trazem a alegria do povo” PRT/LAI/IDT36. 

Muitos sujeitos referem também o local onde nasceram e/ou onde cresceram: “oriundo 

das belas praias do norte em Nampula” PRT/LAI/IDT9; “Nasci fora das terras de meus 

pais, numa outra zona de onde por motivos profissionais eles tiveram o primeiro contacto 

amoroso isto no distrito de Ribáuè” PRT/LAI/IDT13; “Nampula é a porção pequena mas 

grande que me viu nascer” PRT/LAI/IDT14; "O meu belo Mecubúri é a minha identidade 

que molda o meu ser e me define. A não existência seria uma boca sem língua” 

PRT/LAI/IDT25. A todos estes sentidos de identificação geográfica e social está 

associado, em alguns casos, um sentido de orgulho — “É preciso ter orgulho de ser um 

moçambicano” PRT/LAI/QRS15, “orgulho-me por ser moçambicana” PRT/LAI/IDT4; 

"tenho orgulho de ser moçambicano” PRT/LAI/IDT2; “Eu sou orgulhosamente 

moçambicana” PRT/LAI/IDT34 —, associado ao patriotismo, amor ao seu país —, “Sou 

Moçambicano de raiz, nasci nesta terra que um dia vai me ver morrer. Desde pequeno, 

aprendi a valorizar a minha pátria, e faço isso com muito amor e consideração” 

PRT/LAI/IDT9; “Eu sou moçambicano nascido nesta terra banhada pelo oceano Índico 

que tanto amo chamada Moçambique” PRT/LAI/IDT21; “amo a minha pátria” 

PRT/LAI/IDT29; “Nas minhas veias flui o amor a esta pátria” PRT/LAI/IDT35; “A minha 

terra é um palmar, adoro a cidade que me viu a nascer e a crescer” PRT/LAI/IDT23 —, à 

zona de onde é natural ou onde vive: “Sinto-me orgulhoso por ser um Moçambicano do 

norte” PRT/LAI/IDT10. 

Relativamente ao país ou regiões, mencionadas como espaços de pertença identitária, são 

referidas caraterísticas associadas à beleza — “identifico-me pela beleza do meu país” 

PRT/LAI/IDT39; "belo pedaço do continente africano” PRT/LAI/IDT48; “Se vires o mar 

bonito e cheio de ilhas estás onde cresci” PRT/LAI/IDT12; "é formosa por causa da beleza 

natural, turística” GV/LAII/NTRA4 —,  à flora e às riquezas minerais: “Nasci [...] num 

país de muitas riquezas minerais” PRT/LAI/IDT11; “sou de uma região de florestas” 

PRT/LAI/IDT11; "onde a negritude, rios longos e fauna e flora têm o seu apogeu” 
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PRT/LAI/IDT21; “O meu belo país Moçambique, tem praias florestas, savanas, rios, lagos, 

planícies, planaltos e as montanhas. O meu país é rico em minérios e a base principal é a 

agricultura” PRT/LAI/IDT34.  

A identidade étnica, ou seja, o grupo étnico a que pertencem, não se desliga destes 

espaços geográficos de pertença — “Sou macua de Nampula” PRT/LAI/IDT26; “por vezes 

têm me perguntado de onde sou e digo que sou de Cabo Delgado e alguns não acreditam, 

porque não tenho aquele sotaque que me identifica como um indivíduo do norte, mas essa 

é a minha identidade, sou Maconde de Cabo Delgado” PRT/LAI/IDT27; “por isso grito, 

“macua” é o meu ser” PRT/LAI/IDT13; “A minha cultura, os meus hábitos é tudo dos 

macuas” PRT/LAI/IDT14; “vou abordar a identidade de tribo Makonde, onde faço parte 

dessa tribo” PRT/LAI/IDT32 —, por vezes associado a alguma explicação breve — “O 

povo Macua é um povo que se localiza na zona nortenha de Moçambique, concretamente 

na província de Nampula” PRT/LAI/IDT38 —, aspeto ao qual se pode associar ou não a 

referência aos grupos étnicos dos pais — “Filha de um pai chuabo e com ele saboreio as 

delícias e lindas paisagens” PRT/LAI/IDT20; “de pais macuas”  PRT/LAI/IDT54—, que 

pode ser diferente entre eles — “carrego comigo as marcas de machuabo e macua, pai e 

mãe, respectivamente” PRT/LAI/IDT13 — e até traduzir-se num sentido de pertença 

cultural mais complexo e/ou confuso: “Do lado paterno aprendi que a família patrilinear 

devia ser a minha inclinação, tal como é habitual para as famílias do sul e centro. E, do 

lado materno, disseram-me que a família matrilinear é a importante, é costume dos 

Macuas. Assim, cresci numa confusão cultural” PRT/LAI/IDT13. 

De notar que apesar de alguns excertos apontarem para uma posição étnica etnocêntrica, na 

qual os estudantes se identificam como um “tipo” ou um “modelo” de uma cultura ou 

etnia, os dados recolhidos ao longo do programa de formação, na nossa perspetiva, 

problematizam essa posição que os sujeitos assumem na “apresentação” da sua identidade, 

levando ao reconhecimento de que, relativamente a um ser humano, “On ne peut estimer 

qu’il est le représentant d’une culture, il ne représente que lui-même” (Abdallah-Pretceille, 

2011, p. 93). Destaca-se, no entanto, relativamente à perspetiva dos sujeitos na expressão 

dos seus sentidos de pertença, muitas marcas fixas (i.e. aspetos identitários estanques e 

imutáveis na perspetiva dos formandos), que esses sujeitos parecem querer fazer valer 

numa perspetiva imutável, que fazem a confrontação da sua autoimagem com a persona 
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que coloca “máscara” ( cf. persona, Jung, 2011) no sentido de os sujeitos se apresentarem 

como modelos de uma dada etnia e/ou cultura e/ou sociedade.  

 

3.1.1.1.2. Identificação com base nas caraterísticas físicas 

 

À identificação geográfica e étnica pode estar associada uma questão racial, de afirmação 

e/ou exaltação da cor da pele negra: “Alguns dos traços distintivos da minha identidade 

são o facto de eu ser uma africana de raça negra” PRT/LAI/IDT14; “Sou um negro 

africano” PRT/LAI/IDT18; “traços que me caraterizam como negra africana, 

moçambicana” PRT/LAI/IDT30; “não me arrependo de ser macua, negra, africana, pois 

com a espada na mão venceremos” PRT/LAI/IDT25. De facto, dentro das 

CARATERÍSTICAS FÍSICAS — sobre as quais afirmam que “não basta ser bonito por fora, 

deve ter conteúdo”, GV/LAI/MIA/A28 — a cor da pele é o elemento que mais se destaca, 

quer na afirmação da sua identidade — “de raça negra” PRT/LAI/IDT7; “eu ser uma 

africana de raça negra”  PRT/LAI/IDT14; “traços que me caraterizam como negra 

africana” PRT/LAI/IDT30 —, quer relativamente às identidades expressas nos textos 

literários — “o sujeito poético faz a menção de cabelos crespos, a pele negra, os dentes 

brancos como marfim, procurando assim manifestar a beleza da raça negra” 

PRT/LAI/MAN1, — aspeto que é referido como partilhado pela família: “ser africano de 

cor preta e ter família preta como eu e outros mestiços” PRT/LAI/IDT14.  

A referência às caraterísticas físicas, concretamente à cor da pele, surge, também, como 

um aspeto que marca para os sujeitos a diferença entre o passado e o presente, um passado 

em que a cor da pele era sinónimo de “discriminação”, pois o povo “da raça negra” era 

visto como “um povo que não tinha sentimento”, que “era tratado como escravo por causa 

da cor da pele”, as pessoas “eram vistas” como aquelas que “não tinham capacidades para 

participar numa reunião de brancos” PRT/LAI/DGD4, ou como inferiores, devendo servir 

os colonos, aspeto visível na seguinte atividade de dramatização: 

 

Senhora (cansada): António! 

António: (com medo) Sinhora, chamarrau? 

Senhora: Existe um outro António por perto? Claro que estou a chamar 

por ti, seu preto. Dê-me esta cadeira! 
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António (posicionando a cadeira): Tá licença!...  

Senhora: Mandei-te para sair? Tire-me os sapatos sem tocar na minha 

pele (com um desprezo). 

António: Sim, Sinhora (descuidando-se toca na pele da senhora).  

Senhora (chutando-lhe e sacudindo-se): Seu preto, verme, que não disse 

para não me tocar!… 

António: Techiculpa Sinhora, não queri tocar você! PRT/LAI/DGD6  

 

A dramatização (não apenas esta, mas todas as outras), com a presença de diversas 

caricaturas e tipologias de personagens, fez com que os formandos se rissem da situação, 

numa espécie de catarse, que se traduziu, nas apresentações de vários grupos, na expressão 

de que “muita coisa mudou”, pois “os negros já não são tratados como escravos” 

PRT/LAI/DGD4 e de que “independentemente da cor, raça, nacionalidade, cultura, hábitos 

e costumes, todos são seres humanos, com direitos iguais, dignos de consideração e de 

aceitação em todos os meios sociais” PRT/LAI/DGD2. 

 

3.1.1.1.3. Identificação com base nas caraterísticas culturais 

 

A maioria das referências no que se refere à expressão identitária relaciona-se com aspetos 

culturais e sociais, dado que a “Identity consists of both personal and social dimensions”, 

integrando quer a dimensão pessoal, quer as “socially constructed categories, also known 

as constructs” (Schaetti, 2015, p. 405). Existem, no nosso corpus, referências culturais e 

sociais mais gerais — “minha cultura que define a minha Identidade que é a dança, a 

gastronomia, o vestuário, o muciro 46  na cara” PRT/LAI/IDT5; “A bengala e o sorriso 

escondido, as capulanas e as panelas no lume fervendo a esperança de todo o 

moçambicano” PRT/LAI/IDT4; “temos em Moçambique uma grande diversidade de 

culturas […] a minha maneira de vestir de falar, comer, os ritos e rituais são diferentes das 

outras províncias de Moçambique” PRT/LAI/IDT33 — mas são igualmente focados 

aspetos específicos como as línguas, as danças, a gastronomia, o vestuário e adornos, entre 
                                                
46 O mussiro é um produto extraído da madeira, um elemento de origem vegetal, usado com produto de 
beleza (que torna a pele mais sedosa) e um símbolo com códigos étnicos e culturais associados (e.g., avisar o 
marido que está menstruada). A sua preparação é feita rapando-se um pedaço dessa madeira com uma 
rocha/pedra rasa.  
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outros, identificados em vários excertos textuais e/ou orais dos sujeitos, como acontece 

com esta análise em grupo do poema “África” de José Craveirinha: 

 

No poema África de José Craveirinha encontramos alguns termos e 

expressões relativas à identidade e cultura moçambicanas, tais como: 

missanga (as mulheres usam-nas no pescoço para adorno e na cintura 

para criar uma atracção sexual); amuletos (alguns moçambicanos usam-

nos no pescoço, no pulso, no tornozelo ou na cintura por motivos de 

doença, protecção contra maldades, etc. Outros colocam-nos no bolso, na 

loja, etc. para obter sorte no negócio e muito mais); “selvagens armados 

de penas e flechas”; “mutovanas de chuva e da fecundidade das virgens”, 

“do ciúme e da colheita de amendoim novo” - cheias e secas (em 

Moçambique, as cheias e secas têm sido frequentes que acabam sendo 

algo característico); “catanas”; “sangue”, “ouro, marfim, améns” e 

“bíceps do meu povo"; “rubi” moçambicano; “canto xi-ronga” (tipo de 

canção predominante no sul de Moçambique); “azagaias” (usada para 

caça e para combate); “som másculo” (som resultante do cúmulo de 

batucadas). PRT/LAI/AFR1  

 

o as línguas 
 
Não podemos falar de “cultura”, ou neste caso “culturas”, — que consideramos abarcar 

quer a identificação comunitária e social dos sujeitos, ou seja, aquela com que se 

identificam, quer a sua cultura própria individual, que, ao integrar as suas caraterísticas 

individuais e as dos seus grupos de pertença, os torna seres únicos e diferentes dos demais, 

— sem falar das línguas, pois a “língua faz parte da cultura”, uma vez que em “certos 

contextos ela identifica um povo, uma cultura, além de carregar consigo, um estar das 

coisas sobre si” (Cossa, 2011, p. 708). Neste contexto específico, a “língua define a área de 

conflito (real ou potencial) entre a construção da unidade nacional e a afirmação da 

multiculturalidade” (Honwana, 2015, p. 15).  

Ao nível linguístico, destacam-se as referências às LÍNGUAS maternas dos sujeitos — 

"Nas minhas veias circulam as línguas bantu, os meus lábios saltam as palavras dessas 
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línguas, da língua emacua nasci” PRT/LAI/IDT2; “a minha língua Emakhua é muito 

diferente da dos outros distritos da minha Província. A língua Emakhua que falo é 

conhecida por Marrovone e fala-se somente no distrito de Moma” PRT/LAI/IDT16; “sou 

da zona costeira, principalmente da zona que falam à língua ekoti, que é a minha cultura” 

PRT/LAI/IDT40 —, afirmando essas línguas — “falar línguas locais sem medo” 

GV/LAII/EGO/A23 — e demonstrando uma relação afetiva com outras línguas africanas: 

“eu gostei da história porque além de trazer essa maneira de escrita diferente, porque no 

princípio quando eu estava a ler eu notei algumas palavras diferentes eu percebi que eram 

palavras típicas angolanas” GV/LAII/EGO/A23. Sobre a língua emakhuwa, Firmino (2015, 

p. 126) refere que é a “língua autóctone mais conhecida, é falada no Norte de 

Moçambique, na província de Nampula e parte das de Cabo Delgado, Niassa e Zambézia. 

Nas restantes partes de Moçambique, o uso de macua não tem muita expressão”.  

Este autor indica, ainda, “que as línguas autóctones, nas suas variadas formas, são as mais 

faladas pela maioria da população moçambicana”, sendo línguas que detêm “funções 

simbólicas importantes”, nomeadamente “a indiciação de identidades étnicas e/ou 

regionais” (p. 126), o que é visível nos resultados do diagnóstico inicial (vide capítulo 1 

desta Parte III). Os sujeitos referem-se a essas línguas autóctones, as suas maternas, assim 

como àquelas línguas que, não sendo apenas as LM, são as línguas que eles falam — 

“falo Português, makua” PRT/LAI/IDT2; “Em casa com os meus filhos e amigos gosto de 

falar língua lomué, uma língua típica da minha aldeia” PRT/LAI/IDT4; “língua materna 

(Emakhuwa) e oficial (Português)” PRT/LAI/IDT24; “Para além do Português, comunico-

me em Emakhua e Shimakonde” PRT/LAI/IDT46, referindo, por vezes, a palavra em 

língua portuguesa e depois em língua emakhuwa: “em Macua diz-se Ovilela. […] Ovilela! 

P: Ovilela. Engolir um sapo? A: Sim, aguentar” GV/LAII/PRINT/A22; “o facto de o filho 

ter trazido uma namorada que se comportava mal e ser atrevida; cá em Nampula nos 

chamamos de atxatxi” GV/TT/EEC/A4 —, às línguas faladas pelos pais ou por eles 

ensinadas — "Da minha mãe levo comigo a língua Nyanja” PRT/LAI/IDT20 —, às 

línguas usadas no dia-a-dia ou usadas na comunidade — “O Emakhuwa é uma língua 

falada na nossa comunidade” PRT/LAI/PAI1 —, às línguas faladas em Moçambique47 — 

“Ser um moçambicano original exige muito mais que falar e escrever português, 

                                                
47 Para mais informações consultar Lewis, Simons e Fennig (2015), assim como Ngunga e Faquir (2012) e a 
Tabela 1 relativa às “Línguas Moçambicanas e as suas variantes dialectos” em Patel, Majuisse e Tembe 
(2018).  
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Emakhuwa, Changana, etc. ” PRT/LAI/QRS15 — assim como às influências entre 

diferentes línguas: “a salada do emacua e o português embelezaram a minha língua, por 

isso tenho um sotaque característico, específico e contagiante” PRT/LAI/IDT9. Importa 

referir, conforme mencionado no capítulo 3 da Parte I, que as diferentes línguas ocupam, 

geralmente, o que Firmino (2015) designa por domínios territoriais específicos, com a LB 

a ocupar espaços mais rurais e a LP espaços mais urbanos, ainda que essa distinção se vá 

diluindo gradualmente com a partilha de espaços e intenções, ou seja, com as LB a 

assumirem um papel como objetos de apropriação e de poder , com a sua introdução no 

sistema de ensino, e com a LP a assumir um papel de língua de identificação e construção 

identitária, com um forte valor afetivo. 

Relativamente ao português, é referido pelos sujeitos o facto de ser uma língua de 

colonização — “é uma língua histórica de povo conquistador” PRT/ML/LUS2/T7 —, de 

ser uma língua que “pertence à lusofonia” PRT/ML/LUS2/T15, pois “é falada por um 

conjunto de países lusófonos” PRT/ML/LUS2/T25. Os sujeitos referem, ainda, o seu 

estatuto como objeto de apropriação — “diria que é uma língua fácil” PRT/ML/LUS2/T54, 

“muito simples” PRT/ML/LUS2/T9, “compreensível” PRT/ML/LUS2/T5, na qual "as 

palavras ou as palavras e suaves, não criam ruídos, como acontece com outras línguas” 

PRT/ML/LUS2/T8, mas, também, “complexa” PRT/ML/LUS2/T16, sobretudo “na parte 

da gramática” PRT/ML/LUS2/T10, e “difícil de escrever” PRT/ML/LUS2/T26 — “um 

pouco difícil na escrita, porque ela precisa de ser confrontada na ortografia” —, fazendo o 

contraste da LP com as LM e/ou nacionais de origem bantu que não têm geralmente registo 

escrito48.  

 No que se refere ao papel da LP como LO, destacamos o facto de nos estudos realizados 

neste contexto (Araújo e Sá, Basílio, & Monteiro, 2019; Mapasse & Monteiro, no prelo; 

Monteiro, 2015; Monteiro & Araújo e Sá, 2017, 2020) esse papel não ser questionado e se 

concluir que a LP tem um papel de destaque em Moçambique enquanto LO e como língua 

de unidade nacional (para mais informações vide capítulo 3 da Parte I), defendendo-se quer 

a manutenção da LP como LO, quer a sua manutenção como LO a par com uma LO 

regional. Nesse sentido, importa referir que a LP é, para os sujeitos do nosso estudo, 

também, um instrumento de poder: “ela é a minha língua oficial” PRT/ML/LUS2/T54; 

                                                
48 Apesar de nos últimos anos se ter vindo a fazer um trabalho de padronização das línguas, de elaboração de 
dicionários, entre outros (cf. Chimbutane, 2012b, 2017, 2018f; Gonçalves & Chimbutane, 2015; Ngunga & 
Faquir, 2012). 
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“esta língua é boa, ajuda-nos a comunicar e na resolução dos problemas, ter cortesia” 

PRT/ML/LUS2/T30. Em termos do seu papel como objeto de poder, destacam-se as 

referências relativas ao uso da LP no sentido de aprofundarem os seus conhecimentos e de 

progredirem no seu percurso académico: “progredisse com os meus estudos fora do País 

sobretudo em Lisboa, defendendo a mesma língua Portuguesa” PRT/LAI/MAG26. Ela é 

tomada, também, como uma língua “internacional” PRT/ML/LUS2/T58, cujo poder advém 

de “ocupa[r] o quinto lugar dos falantes ao nível mundial” PRT/ML/LUS2/T3, ser “oficial 

em nove países” PRT/ML/LUS2/T17, a “terceira língua mais falada na Europa” 

PRT/ML/LUS2/T37, a “língua mais falada no hemisfério sul” PRT/ML/LUS2/T13, ser 

“língua de união de algumas organizações internacionais” PRT/ML/LUS2/T48 e ser “uma 

língua muito importante” PRT/ML/LUS2/T18. Os sujeitos referem, ainda, a sua “função 

económica, política e muito mais” PRT/ML/LUS2/T21 e a sua utilidade como meio “de 

comunicação quase em todo mundo” PRT/ML/LUS2/T6 — “Com base no filme, cheguei à 

conclusão que a língua portuguesa é falada em todo o mundo, não só nos países que tem 

como língua oficial” PRT/ML/LVP2 —, sendo que, em Moçambique, é “oficial” 

PRT/ML/LUS2/T31 e é “útil para negócios, ciência e tecnologias” PRT/ML/LUS2/T33. 

Apesar deste importante estatuto e de ser, segundo os sujeitos, uma língua que “Abrange 

quase todos os continentes do mundo” PRT/ML/LUS2/T33, importa referir que, em 

Moçambique, o português “não é dominado por todos os moçambicanos”, sendo “uma 

língua com falantes maioritariamente urbanos, masculinos e jovens” (Firmino, 2015, p. 

127), num país onde a LP é, segundo os dados do último censo, em 2017, falada por 

47,37% da população e onde a taxa de analfabetismo é de  47,21%. 

Há, ainda, marcas de uma relação afetiva com esta língua, ao indicarem que é “boa e 

bonita” PRT/ML/LUS2/T4, “fantástica” PRT/ML/LUS2/T19, uma “língua gostosa do 

mundo” PRT/ML/LUS2/T59, que é tomada como diversa: 

 

Mia Couto disse com muita firmeza que a língua portuguesa é uma 

língua com maior vivacidade e maior dinamismo. Uma das expressões 

que me impressionou foi: “Existem várias línguas faladas em português”. 

Esta frase quer dizer que o português existe em todo o mundo, só muda a 

forma de expressão. Hoje são milhões e milhões de falantes da língua 

portuguesa. PRT/ML/LVP2 
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[…] cada falante desta língua usa de forma peculiar, característica da sua 

região ou país, ou seja, os brasileiros não falam de igual modo dos 

angolanos, nem os cabo verdianos com os portugueses, etc., por isso, 

dissemos que a língua portuguesa é diversificada de acordo a sua 

expansão pelo mundo, mas não deixa de ser a mesma língua. 

PRT/ML/LVP6 

 

Importa observar o modo como os sujeitos referem o papel das línguas no seu processo de 

construção identitária, associando as línguas às culturas, ao afirmarem que “uma língua é 

igual a uma cultura” ou que “a aprendizagem de uma LS passa também pela aprendizagem 

de uma cultura”, pois “Pela língua se transmite o modo de ser e pensar de um povo” 

PRT/TT/EDI24. Em termos específicos das línguas como elementos de construção 

identitária, quer ao nível da biografia linguística dos sujeitos quer no que se refere às 

línguas convocadas pelos TL, verifica-se uma partilha de espaços entre as LB e a LP: “As 

marcas identitárias e culturais do sujeito lírico são: a língua ronga – falada no sul de 

Moçambique” PRT/LAI/PAI1; a “língua portuguesa é boa e é fácil de compreender; a 

língua é bonita e aqui em Moçambique usamos a língua portuguesa em todo o país; e fácil 

de se comunicar” PRT/ML/LUS2/T27.  

Destacamos, ainda, o facto de os sujeitos afirmarem que, ao aprendermos outras línguas, 

falarmos outras línguas, não estarmos a deixar as que já conhecemos de lado, não havendo 

sobreposição entre as línguas, pois “as competências linguísticas e culturais respeitantes a 

uma língua não são alteradas pelo conhecimento da outra, pelo contrário há 

enriquecimento das competências” PRT/TT/EDI24. Nesse sentido, “na aprendizagem de 

uma segunda língua não nos desembaraçamos da língua materna” PRT/TT/EDI10, pois, 

com base na “aquisição de novos alimentos culturais mercê da aprendizagem da segunda 

língua” PRT/TT/EDI10, “a coexistência de duas línguas […] enriquece ao indivíduo” 

PRT/TT/EDI24. Assim, defendendo que é “através da língua que os homens se transmitem 

o modo de ser, pensar, agir, sentir de um determinado povo” PRT/TT/EDI20, “o 

aprendente fica enriquecido pela interculturalidade e plurilinguismo” PRT/TT/EDI11. Essa 

consciência é fundamental e revela, a nosso entender, o início de um percurso no 

desenvolvimento da CI, quer na aceitação de outras línguas, quer na valorização da 
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diversidade linguística. Nesse mesmo sentido, Firmino (2015, p. 122) refere o facto de as 

línguas poderem “espelhar diferenças sociais” e marcarem “diferenças identitárias nas suas 

múltiplas formas”, realçando que essas diferenças e formas são mutáveis e estão em 

constante devir, pois “as identidades não se congelam no tempo e no espaço, 

permanecendo estáticas e fixas”, ou seja, a “identidade está num processo constante de 

construção e reconstrução, moldando-se continuamente à medida que os homens em 

sociedade enfrentam novos desafios nas suas relações sociais”. É nesse sentido que o autor 

advoga que a identidade implica mudança e adaptação constantes.  

Além desse papel, a LP é, também, tomada pelos sujeitos como um instrumento de 

estabelecimento de relações interculturais: “o povo falante tem algo em comum, como a 

gastronomia, organizações internacionais” PRT/ML/LUS2/T34, “faz parte de CPLP” 

PRT/ML/LUS2/T45, “une os seus falantes em várias maneiras” PRT/ML/LUS2/T49, “faz 

parte do continente Africano” PRT/ML/LUS2/T45, “os países que falam esta língua são 

muito unidos”; é uma língua “falada por povos acolhedores, orgulhosos pela sua 

identidade, ricos em cultura e humildes” PRT/ML/LUS2/T63. 

 

o a gastronomia 
 

A GASTRONOMIA foi, também, um dos principais aspetos indicados pelos sujeitos ao nível 

cultural, sendo que referiram pratos típicos do seu país ou da sua região — “A chima49 é 

um prato africano e moçambicano que pode ser tida como uma marca cultural […] a 

caracata com tocossado50 é um prato típico da nossa comunidade” PRT/LAI/PAI1; “cresci 

degustando a maravilha da culinária macua, o sabor da Karakata51 com Nicusse52 misturado 

com manga seca ainda deslizam na minha boca. [...] pois do mar nutri-me do papayi13, 

caranguejo e de diferentes mariscos e da terra nutri-me do arroz, feijão, batata e milho” 

PRT/LAI/IDT9; “chamussas, peixes, mariscos  e os sabores vegetais e dimensão de frutas 

e doces hummmm…” GV/TT/EEC/A4 —, os seus pratos preferidos — “o meu prato 

preferido é galinha assada com batatas fritas, caracata com tocossado” PRT/LAI/IDT3; 

                                                
49 A chima ou xima é uma pasta ou massa feita com farinha de milho. 
50 O tocossado refere-se quer a um cozido com água e sal (peixe, carne e/ou legumes), quer a galinha 
tocossada que é galinha, muitas vezes fumada, cozida com água e sal. 
51 A karacata (karakata, caracata) é uma pasta ou massa feita com farinha de mandioca seca. 
52 Os nomes nicusse e papayi (ou papahe) referem-se a peixe seco miúdo. 
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“Ser de Malema é comer xima de farinha de Mapira53 pilada, é comer xima de farinha de 

Milho, muito branca com um sabor de limão. No tempo dos ratos selvagens, acompanham 

dia e noite as refeições” PRT/LAI/IDT17; “Na parte de gastronomia encontramos dinheo 

(caracóis) acompanhado com chima é um prato tipicamente do planalto de Mueda. E eu 

adoro esse prato” PRT/LAI/IDT34 —, aqueles preparados pelos pais e avós: “É a 

mucapata 54  acompanhada com a Nticua 55 , que só a minha Mamana sabe fazer” 

PRT/LAI/IDT52. Foram, ainda, referidos o modo de confeção de alguns alimentos — “a 

comida é preparada com leite de coco, arroz de coco, peixe de coco até verdura faz-se com 

coco” PRT/LAI/IDT16 — e o modo como são passadas as refeições, i.e. sentados na 

esteira, partilhando o mesmo prato:  

 

Sentada numa esteira, no chão da minha sala, varanda ou quintal, na 

companhia dos mais próximos e distantes, compartilho a minha difícil e 

alegre vida. Num mesmo prato eu e os outros buscamos a saciedade, a 

saúde e a vida, comendo caracata com matapa56, o meu prato predilecto. 

Mas o tempo das vacas gordas nos providencia carnes e outras iguarias, 

mas preferencialmente carne de galinha natural e não artificial, 

chamuscada com massa de mapira. Assim sou eu.” PRT/LAI/IDT14 

 

Alguns sujeitos referem as bebidas tradicionais, como o “vinho preparado na base de cana-

de-açúcar”, a “otheka”, que “são as bebidas que não faltam nas festas e nas cerimónias 

diversas, que fazem alegrar a todos” PRT/LAI/IDT17, e, também, a “ossura”, uma bebida 

caseira “extraída nas flores dos coqueiros” ou, ainda, a “cabanga”,  “bebida confeccionada 

com farelo de milho e açúcar”, falando, igualmente, do “vinho Macua, conhecido por 

“Namethe” que é extraído da cana-de-açúcar” PRT/LAI/IDT38.  

 

o vestuário e adornos 

                                                
53 A mapira é um cereal. Quando inteiro pode substituir o arroz. Também pode ser moído para fazer farinha, 
que se pode usar para fazer xima, papas, bolos. 
54 A mucapata é uma comida típica da província da Zambézia, feita à base de arroz, leite de coco e um feijão 
específico (sorrokho na Zambézia, em Nampula Holokho - um feijão muito pequeno de cor verde), sem a 
casca. Os ingredientes devem cozer até formar uma massa. 
55 Nticua é uma matapa feita com folhas da mandioqueira. 
56 Mapata é um prato cozinhado num tacho, com folhas de mandioca, de couve ou de outros vegetais, 
misturadas com amendoim ou castanha de caju picado, podendo também ter caranguejo ou camarão. 
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O VESTUÁRIO e os ADORNOS foram outros aspetos culturais patentes na maioria dos textos 

dos sujeitos, referindo particularmente o uso da capulana57. A capulana, considerada como 

um objeto fundamental para qualquer eventualidade — “A capulana é a melhor 

companheira do meu dia-a-dia, mesmo sem amarrá-la no corpo, na minha carteira lá está 

ela” PRT/LAI/IDT48 —, é usada como vestuário — “Tenho hábito e costume de usar 

capulana e lenço para melhor identificar a minha moçambicanidade” PRT/LAI/IDT4; 

Estou sempre de capulana” PRT/LAI/IDT37 —, partilhada com outros países africanos — 

“No modo de vestir, geralmente a cultura moçambicana é identificada pelo uso da capulana 

pelas mulheres, esta vestimenta abrange quase toda a África, mas a grande diferença 

assenta-se no modo de trajar esta capulana” PRT/LAI/PAI1 —, mas, também, por 

exemplo, em cerimónias: "sempre que estou em casa ou vou a um falecimento, tenho que 

vestir capulana e amarrar lenço na cabeça” PRT/LAI/IDT16. 

Temos, ainda, “os objectos de adorno que contemplam as missangas58 e o mussiro usado 

pelas mulheres” PRT/LAI/PAI1, as “bijuterias feitas com búzios” PRT/LAI/IDT9 e, em 

casos menos frequentes, os piercings e as tatuagens. As missangas podem ser utilizadas 

para “enfatizar a beleza da mulher”   PRT/LAI/IDT7 — “missangas  as mulheres usam no 

pescoço para adorno e na cintura para criar uma atração sexual” GV/LAII/CAF/A23 — e, 

como referido, como um instrumento de sedução: “As mulheres casadas na maioria delas 

são submetidas no uso de missangas na cintura conhecidos por Mukova, isso quando vão 

praticar relações sexuais com o seu marido” PRT/LAI/IDT22. 

O mussiro é “um produto de origem vegetal que a mulher macua usa para pintar a cara” 

PRT/LAI/IDT14, extraído de “pau raspado numa pedra” PRT/LAI/IDT12, sendo depois o 

pó misturado com água e a pasta resultante aplicada no rosto “para tornar macia a pele das 

senhoras” PRT/LAI/IDT8, deixando “as mulheres de Nampula mais belas e 

rejuvenescidas” PRT/LAI/IDT20. Pode ser usado também para clarear a pele — “o 

mussiro que deixa a cara clara das nossas mulheres lindas” PRT/LAI/IDT50 —, sendo 

                                                
57 Um tecido com 180cm por 120cm, que é usado em Moçambique, principalmente pelas mulheres como: i) 
peça de vestuário (como uma saia longa) ou ii) tecido para fazer peças de vestuário, iii) elemento de adorno 
por cima da roupa ou iv) para a cabeça, v) porta-bebés, vi) toalha, vii) pano para limpar algo sujo; viii) lenço, 
entre muitas outras utilizações, integrando diversas áreas como o vestuário, a limpeza, a decoração, o 
transporte, etc. 
58 Missangas são pequenas contas coloridas, feitas de vidro, plástico ou madeira, usadas em colares, pulseiras 
e outros adornos corporais, que também podem ser usadas nos adornos de cabelos, como no final das tranças. 
Podem, também, ser empregues como instrumentos de sedução. 
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usado para a esposa avisar, por exemplo, o marido que está menstruada, e em momentos 

especiais, como o casamento ou na preparação do corpo depois da morte: 

 

O: Oh compadre, está doente, ela está doente, estou a ver borbulhas 

brancas na cara….  

E: Não estou doente…  

O: O que é isso?…  

E: Isso chama-se mussiro…  

O: Mussira?!!! (pergunta espantado) 

E: Mussiro é uma planta… 

O: Planta… É para curar alguma coisa?… 

E: Não, essa planta normalmente põe-se a secar e as mulheres de 

Moçambique […] cortam a planta, esfregam, para clarear a pele…  quer 

dizer, deixar a pele macia… Esta planta serve para deixar a pele macia, 

muitas das vezes nos rituais […] aquele casamento tradicional também 

usam o mussiro, [em] todo o corpo da mulher, também existe um mussiro 

diferente deste, em que os muçulmanos dão banho depois da pessoas 

morrer…. GV/TT/EEC/A4 

 

São usados também alguns amuletos como instrumentos de proteção e de atração de boa 

sorte: “amuletos  alguns  moçambicanos usam-nos no pescoço, nos pulsos, no tornozelo ou 

na cintura por motivo de doença para tensão contra maldades, etc. Outros colocam-nos nos 

bolsos, na loja para obter sorte nos negócios” GV/LAII/CAF/A23. 

Quanto às tatuagens, elas são mais frequentes que os piercings e mais usadas. Podem ser 

feitas por todos — a beleza das tatuagens de história do meu povo em cada membro do 

corpo de cada moçambicano” PRT/LAI/IDT52 —, mas estão geralmente relacionadas com 

os ritos de iniciação — “são feitas tatuagens nas coxas, no abdómen, nas nádegas, na cara e 

nas pernas” PRT/LAII/RIT8 —, com agradar ao marido — “mulheres casadas [...] fazem 

tatuagem nas coxas estas podem ser desenhos de amor ou escrevem nome do marido” 

PRT/LAI/IDT22 —, mas também com a identificação com a etnia makonde — “tatuagem 

na cara pelo povo Makonde em Cabo Delgado, assim revela a sua identidade” 

PRT/LAI/IDT30 —, ainda que essa tatuagem na cara possa ter tido outros significados: as 
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“tatuagens na cara simbolizavam a beleza entre os homens e as mulheres, também era uma 

das formas de identificar os inimigos naquela época” PRT/LAI/IDT32. Quanto aos 

piercings são referidos como uma prática antiga da cultura makonde: 

 

[…] as nossas avós que na altura sofriam uma perfuração dos lábios 

superior, que consistia em fazer um pequeno furo com uma agulha e era 

introduzido um cilindro de pau-preto com um bico cumprido [comprido] 

na parte superior do lábio que passa rente ao nariz. Em língua materna 

chamado Indona. PRT/LAI/IDT32 

 

o as músicas e as danças 
 

Outros aspetos culturais referidos pela quase totalidade dos sujeitos foram as MÚSICAS e as 

DANÇAS, as “danças típicas moçambicanas” PRT/LAI/HIN1, marcadas também pelo 

“ritmo do tambor e timbila” PRT/LAI/QRS15. Referem, assim, i) as músicas e danças que 

os identificam — “o Tufo, que é a dança praticada na zona costeira da nossa comunidade 

pelas mulheres” PRT/LAI/PAI1, “dança que é praticada para exprimir alegria, dor e 

tristeza” PRT/LAI/IDT8 e que vai “encantando homens” PRT/LAI/IDT1; “Nos meus 

tempos livres que não são muitos nem poucos, eu canto e danço. Canto e danço pela vida, 

pela pobre fortuna que amealho com o suor do meu sangue. Eu canto e danço o tufo, o 

mussope, o parampara e o rumba” PRT/LAI/IDT14; “As danças tradicionais tais como: 

Nsiripuit, Nacula, Nawancha me identificam” PRT/LAI/IDT17; “danças de tufo, saltar a 

corda dentro da peneira (nsope), que são danças tradicionais, simbolizam a cultura macua” 

PRT/LAI/IDT26 —; ii) as danças relacionadas com a etnia dos pais — “Filha de um pai 

chuabo e com ele [...] as danças tradicionais da província da Zambézia […] Da minha mãe 

[...] enchendo-me de alegria com a dança NHAU praticada pelos nativos daquela região” 

PRT/LAI/IDT20 —; iii) aquelas das diferentes etnias e culturas do país — “a dança 

Marrabenta oriunda do sul” PRT/LAI/PAI1; “dançar Mapico” PRT/LAI/QRS15 —, 

referindo-se sobre essa dança makonde o seguinte: 

 

A dança mapiko tornou mais vulgar até expandiu a outras províncias do 

país. O dançarino é coberto por uma máscara da cara e pano. Essa dança 
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é executada principalmente nas festas, nas cerimonias da aldeia nos ritos 

de iniciação das raparigas e rapazes e é acompanhada pelo ritmos de 

tambor e cânticos. PRT/LAI/IDT32 

 

Mapico é uma dança originária da comunidade de Maconde, a norte de 

Moçambique, Província de Cabo Delgado; a sua difusão chega a 

ultrapassar as fronteiras nacionais; é uma dança praticada desde os 

tempos mais remotos que foi herdada pelas sucessivas gerações ao longo 

do tempo; esta dança assumida com carácter ultra-secreto, carregada de 

valores sócio-culturais; e, por ser uma dança dos tempos remotos, faz-nos 

perceber que o homem já usava para a resistência da ocupação colonial. 

GV/LAI/XGB/A22 

 

Ou a dança “xigubo”, sobre a qual os sujeitos dizem o seguinte: 

 

[…] xigubu é uma dança tradicional que servia para fortificar os 

guerreiros antes de partirem a guerra; é uma espécie de grito de guerra 

dos povos Ronga, e também conhecida como uma dança guerreira 

originária da tribo Zulu e muito presente na Província de Maputo, que é 

praticada por homens adornados de pele e colares e dançam alinhados em 

fileiras paralelas. Esta dança servia de preparação para o combate mas 

também era executada para comemorar a vitória após uma batalha. 

GV/LAI/XGB/A22 

 
E, ainda, iv) as "danças tradicionais” PRT/LAI/IDT6, como a “Nihatha”, ao “anoitecer” 

“nas extremidades da lareira” PRT/LAI/IDT11, ou “o tufo”, “o Nsiripuiti”, “o xigubo”, 

“que estremecem a terra pela impecável dança do meu povo” PRT/LAI/IDT52, sempre 

acompanhadas pelo som do batuque, que marca a sua presença “nos momentos triste e 

felizes” GV/LAI/GNG/A24. 

 

o os jogos, os objetos e as atividades 
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Em termos culturais há ainda referência aos JOGOS — ““N’thuva, M’palé” é um jogo de 

pedrinhas que são postas numas covinhas feitas no solo ou numa madeira, este jogo 

também identifica a cultura moçambicana” PRT/LAI/PAI1 —, a OBJETOS caraterísticos da 

região ou do país, como a “peneira”, com a qual “o milho e a mapira são crivados” e que 

“identifica a mulher africana” PRT/LAI/QRS6, a “catana, o machado e a enxada na mão”, 

que “mais identifica-me como macua" PRT/LAI/IDT25, a “esteira”, que “no chão da 

minha sala, varanda ou quintal”, partilho “na companhia dos mais próximos e distantes”, e 

com os quais “compartilho a minha difícil e alegre vida” PRT/LAI/IDT14, assim como 

materiais locais como o “pau-preto” RT/LAI/IDT12. São referidas, ainda, algumas 

ATIVIDADES como a pesca, a agricultura, a pastorícia, a caça, o trabalho com o ferro, a 

produção de artesanato, ou ainda, tomar “banho nos rios”, carregando “água nos rios” 

PRT/LAI/IDT47 e/ou mergulhar no mar para alívio “do calor no Verão” PRT/LAI/IDT48.  

Ainda no que se refere aos hábitos e costumes ao nível cultural, são referidas algumas 

atividades pelos sujeitos, como a receção a uma visita, a qual iriam “receber” 

PRT/LAII/RCE1 e “desejar[-lhe] boas vindas” PRT/LAII/RCE2, pois é importante 

“receber o convidado duma forma agradável, para que" esse indivíduo “pudesse sentir-se 

bem aconchegado e satisfeito com o lugar onde vai passar alguns dias” PRT/LAII/RCE9, 

sendo depois acompanhado ao sítio de alojamento. Destaca-se, neste sentido, a 

hospitalidade – tomada por Nwosu (2009) como um dos principais valores africanos, o 

que designa como “Hospitality and friendly disposition of Africans” (2009, p. 162) – como 

uma caraterística nuclear que emerge aquando do momento de receber um visitante. O 

acompanhamento implica que o visitante não seja deixado sozinho em momento algum, 

desde a sua chegada até à sua partida. O apoio a esse visitante seria dado através do ato de 

carregar “a sua bagagem para dentro” PRT/LAII/RCE1, de lhe dar “uma cadeira” para 

descansar PRT/LAII/RCE1, de lhe mostrar “os cómodos da casa” PRT/LAII/RCE2, em 

especial “o quarto onde […] iria ficar” PRT/LAII/RCE15 e a “casa de banho” 

PRT/LAII/RCE9. Depois, preparar-lhe-iam “um banho” PRT/LAII/RCE5 — que seria 

tomado “com a caneca” PRT/LAII/RCE15, “numa casa de banho feita de palha, sem 

cobertura” PRT/LAII/RCE12 — e ser-lhe-iam explicadas as “regras da casa” 

PRT/LAII/RCE6, especificamente, as “horas das refeições”, as regras de “convivência com 

os trabalhadores domésticos” PRT/LAII/RCE6, procurando “fazê-lo sentir-se em casa” e 

“aconchegá-lo” PRT/LAII/RCE18.  
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Os amigos e a família surgem associados a todos os momentos de contacto com o 

convidado, com destaque para as horas da refeição e para as atividades de lazer e/ou 

culturais, o que nos remete para um provérbio africano “I am because we are” referido por 

Nwosu (2009, p. 162), ao referir-se ao facto de a ênfase ser sempre colocada no grupo, na 

comunidade, na sociedade, e não no individual. Importa, neste sentido, fazer referência à 

noção de Ubuntu —, regida pela máxima “I am, therefore we are; we are, therefore, I am” 

(cf. Deardorff & Jones, 2012; Nwosu, 2009) —, que reforça o papel do grupo social, da 

comunidade, dos membros da mesma etnia sobre os processos de construção identitária 

dos sujeitos em Moçambique (e em África no geral), afirmando que uma pessoa só adquire 

a sua identidade através da alteridade (vide também Taylor & Nwosu, 2001).  

É nesse sentido que a família está sempre presente no momento da receção ao visitante – 

“apresenta-lo à família e aos vizinhos” PRT/LAII/RCE14 – e das refeições: “no meio da 

família naquele período de jantar […] poderíamos trocar algumas informações acerca da 

cultura de outra pessoa” PRT/LAII/RCE13 e "depois serviríamos água num balde, um 

pedaço de sabão, uma caneca e “Nihhumbi” (esfregão), que é um nome típico da língua 

Emakhuwa [...] serviríamos um prato de comida numa esteira, com água numa tigela para 

beber” PRT/LAII/RCE8. Estes momentos previstos de encontro do visitante com a família 

são uma oportunidade de apresentação de rituais, tal como, neste exemplo, o ritual 

subjacente às refeições realizadas em família, com a lavagem das mãos e a distribuição da 

comida em pratos, comendo-se sentado numa esteira no chão. É também com a família que 

se realizam com o visitante passeios e atividades culturais, quer para conhecer outros 

familiares, numa perspetiva de família alargada – “passear em casa da avó” 

PRT/LAII/RCE1 – quer para dar a conhecer locais, como a feira, o mercado, as 

universidades, os bairros periféricos da cidade e locais turísticos como o Museu, a Ilha de 

Moçambique ou as praias. Encontramos nestas vozes a identificação do sujeito com o 

grupo, não só a família mas também a comunidade, da qual fazem parte também, ao 

assumirem como seus os “costumes do povo macua” PRT/LAII/RCE3, adotando uma voz 

que é expressa na primeira pessoa do plural, como “o nosso prato típico” PRT/LAII/RCE8 

ou “a maneira como vivemos nas nossas casas” PRT/LAII/RCE9. Podemos recorrer a 

Timbane e Nhavenge (2018) para realçar este papel exercido pela comunidade, pois 

afirmam que “a criança quando nasce não pertence apenas à família, mas sim à 

comunidade” (p. 43) e que em algumas culturas esse poder ou domínio do coletivo se 
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sobrepõe ao individual: “Na cultura tsonga preserva-se mais o coletivismo do que a 

individualidade” (p. 43). Também no mesmo sentido, de reforçar o papel do grupo e a sua 

influência sobre o individual, Taylor e Nwosu (2001, p. 303) apresentam a noção de 

“communalism in Africa”, a qual contrapõem ao “individualismo” ocidental e à qual 

associam a interdependência do grupo, a afiliação comunitária, os outros e a ideia do “nós” 

(eu como plural). 

 

o os ritos e as cerimónias 
 

O que mais se destaca nas produções orais e escritas dos sujeitos são as referências aos 

RITOS e às CERIMÓNIAS, sobretudo os ritos de iniciação femininos, o “emwali” 

PRT/LAI/PAI1, e os ritos de iniciação masculinos, nos quais renunciam à vida de 

“mulolo”, i.e. “alguém não circuncidado” PRT/LAI/IDT12. Estes ritos são acompanhados 

pelo “uso do batuque” PRT/LAI/IDT30 e por “outros instrumentos tradicionais” 

PRT/LAI/IDT18, simbolizando a “passagem à vida adulta dos adolescentes” 

PRT/LAI/IDT7, e que “são diferentes das outras províncias de Moçambique” 

PRT/LAI/IDT33, variando “de província para província, de região para região, de religião 

para religião, e de sexo para sexo” PRT/LAII/RIT2. Indicam que os “ritos de iniciação”, 

nas comunidades do norte do país, “constituem uma via de aquisição de valores culturais” 

PRT/LAII/RIT7, que preparam as crianças e/ou jovens “para a vida adulta, isto é, para a 

vida matrimonial e social” PRT/LAII/RIT5, ajudando os membros da “nova geração” a 

terem valores “morais e éticos” PRT/LAII/RIT9, através de informações que são passadas 

“de geração em geração na nossa comunidade desde os nossos antepassados” 

PRT/LAII/RIT13. A este propósito, importa realçar que toda a comunidade está atenta ao 

comportamento da família e da criança/jovem dado que, apesar de a tarefa de educar ser 

partilhada entre os pais e a comunidade, “a cobrança é de toda a sociedade” (Timbane & 

Nhavenge, 2018, p. 44). 

Realçando o facto de os ritos variarem “de distrito para distrito, região para região”, 

concretamente no norte do país, refere-se que “os ritos não decorrem da mesma maneira 

nos jovens (rapazes e raparigas)” PRT/LAII/RIT10, fazendo-se alusão ao diferente estatuto 

social do homem e da mulher (que exploraremos mais à frente) — “aqui no norte, nós 

recebemos a nossa educação através dos ritos de iniciação, onde o homem é colocado 
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numa posição diferente da mulher e a mulher também é informada de que você trata o 

homem desta maneira” GV/LAII/AES/A20.  

No geral, os ritos de iniciação 

 

[…] são cerimónias de carácter tradicional e cultural, praticados nas 

sociedades africanas, que visam preparar o adolescente para encarar a 

outra fase da vida, isto é, a fase adulta, integrando-se pessoal, social e 

culturalmente, permitindo assim ao indivíduo reunir múltiplas influências 

do meio para, em seguida, integrá-las na sua maneira de pensar, de agir e 

de se comportar na vida do grupo a que pertence. PRT/LAII/RIT8 

 

São, assim, definidos como “cerimónias de carácter tradicional e cultural praticado nas 

sociedades africanas”, visando “preparar o adolescente para encarar a outra fase da vida” 

PRT/LAII/RIT2, e sendo tomados pelos sujeitos como um elemento que “faz parte também 

da identidade” GV/LAII/NTR/A4 — “temos ritos de iniciação, tudo isso é a minha 

identidade" PRT/LAI/IDT47; "é de salientar que os ritos de iniciação me identificam 

muito” PRT/LAI/IDT42 —, funcionando como “uma escola, onde as mulheres como os 

homens são ensinados algumas regras de conduta no lar, como na comunidade” 

PRT/LAI/IDT38, ou seja, “um espaço educativo para a transição da infância para a fase 

adulta” PRT/LAII/RIT1. Os ritos assumem para todos os membros da comunidade um 

valor de “imperativo cultural que passa de geração em geração”, detendo “um papel 

preponderante na educação informal”, defendendo-se que esses “valores inculcados na 

criança” são fundamentais porque “moldam a personalidade do amanhã” PRT/LAII/RIT7. 

Refere-se, ainda, que “os jovens que não forem a este tipo de educação são considerados 

crianças, mesmo que atinjam a idade adulta” PRT/LAII/RIT5, pelo que “é uma obrigação 

sociocultural de todo pai e de toda a mãe levar o seu filho ou filha aos ritos de iniciação, 

pois estes constituem uma autêntica via para aquisição da cultura e hábitos” 

PRT/LAII/RIT7.  

Os ritos femininos, na província de Nampula, “são realizados em três fases distintas”, 

uma primeira fase, designada “ovolohiwa”, após o aparecimento da primeira menstruação 

— “o aparecimento da primeira menstruação na jovem adolescente” PRT/LAII/RIT1 —, 

fase em que se devem ensinar à menina ou rapariga aspetos relacionados com a sua 
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“higiene pessoal” e com “o significado da menstruação”, alertando-as para “em casos de se 

meter com um rapaz poderá conceber”, e que é acompanhada pelo ritual do “corte de 

cabelo” PRT/LAII/RIT9. Há quem designe esta primeira fase como “poroléliwa”, relativa 

igualmente aos “primeiros cuidados”, instruindo-se a rapariga sobre “como cuidar-se no 

período da menstruação (uso de nakapa – penso)”, alertando-a “para não botar sal na 

comida perante o período da menstruação” e ter em atenção “o seu estado de maturidade 

(evitar gravidez ou abster-se do sexo)” PRT/LAII/RIT10. Na segunda fase, associada à 

“dança de batuque”, designada “ochileiwa”, recebem-se “muitos ensinamentos referentes 

ao modo de vida” e “a ter respeito com as pessoas mais velhas”. A terceira fase, designada 

“okhuma”, “que significa saída” é considerada “a mais importante”, sendo relativa aos 

ensinamentos relacionados com “tratar ou cuidar do seu lar” e do “seu marido em todos os 

aspectos” PRT/LAII/RIT9. Nesse sentido, refere-se que 

 

[…] os pais da rapariga entregam a jovem para as senhoras idóneas e 

com muita experiência e que são consideradas conselheiras, e neste ato a 

rapariga é instruída sobre a sexualidade, higiene e o papel da mulher, o 

que tem influência direta na sua saúde sexual, incluindo a transmissão do 

HIV. PRT/LAII/RIT1 

 

Os ritos de iniciação femininos “têm como objectivo a formação de mulheres para 

enfrentar as múltiplas tarefas do lar”, centrando-se “nos aspectos de uma futura esposa, 

mãe e produtora de bens materiais em benefício do marido e dos filhos” PRT/LAII/RIT2. 

Na zona norte de Moçambique, uma “rapariga só é reconhecida como ser completo depois 

de ter passado pelos ritos de iniciação” PRT/LAII/RIT2. Pretende-se que, nesses ritos de 

iniciação femininos, as raparigas passem “a entender as mudanças do seu corpo e na sua 

psique” PRT/LAII/RIT1 e, ainda, que aprendam os “seus papéis tradicionais na área 

doméstica, reprodutiva e comunitária, desde a participação nos funerais até os métodos 

tradicionais de controle da fertilidade” PRT/LAII/RIT1. Entende-se, nestas vozes, que as 

relações “are generally characterised by male dominance and female submissiveness”, o 

que se traduzem em “enormous power imbalances within a relationship” (Bandali, 2011, p. 

1171). 
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Sobre ensinamentos específicos, na província de Nampula, os sujeitos referem que nesses 

rituais, numa primeira fase, que envolve a família da menina, “anuncia-se a primeira 

menstruação” PRT/LAII/RIT1, depois uma “tia conselheira” PRT/LAII/RIT3 ou 

“mulheres idosas” PRT/LAII/RIT5 ensinam “as meninas”, “com demonstrações e histórias 

orais” PRT/LAII/RIT3, a “cuidar da sua higiene pessoal” PRT/LAII/RIT5 — numa 

primeira parte —, “a respeitar o marido” PRT/LAII/RIT1, a “lavar a roupa” 

PRT/LAII/RIT1, “tratar do sexo do homem depois de fazer sexo” PRT/LAII/RIT13, 

“respeitar os seus chefes de família” PRT/LAII/RIT1, os “homens ou o chefe do clã”  

PRT/LAII/RIT13, ou seja, — numa “segunda parte da cerimónia” PRT/LAII/RIT5 — 

aprendem a “cuidar da sua casa” e “do seu marido” PRT/LAII/RIT5, assim como a 

respeitar os mais velhos. Aprendem, ainda, a “como dizer ao seu marido que estão no 

período menstrual” — ou seja, “levar uma peneira para o quarto e virá-la antecipando 

assim ao marido que não poderão ter relações sexuais” PRT/LAII/RIT1 —, a “nunca negar 

sexo ao marido”, “mesmo que obriguem”, ou seja, “ele quer ter relações sexuais, a mulher 

tem de ceder” PRT/LAII/RIT5, no geral estas duas partes são descritas pelos sujeitos como 

relativas ao modo “como a menina deve se tratar e tratar os homens” PRT/LAII/RIT3. 

Refere-se, ainda que as “meninas” aprendem “a maneira de sentar perante as pessoas”, 

“costumes locais sobre as relações entre o homem e a mulher” PRT/LAII/RIT13. Esta 

“prática pode acontecer na própria casa da menina ou num lugar fora de casa” 

PRT/LAII/RIT5, sendo que no final da cerimónia se ouvem "elulu (alaridos)”, que 

significam que “é a minha irmã que está sair do emwali” PRT/LAI/IDT12, havendo depois 

“grande festa” PRT/LAII/RIT5, “um almoço na casa da rapariga” PRT/LAII/RIT1, “na 

qual os jovens vestem novas roupas” PRT/LAII/RIT5. No final da cerimónia são-lhe 

oferecidos “certos produtos para o uso ou acompanhar o casamento, tais: Mukhova 59 , 

Jandrofa, entre outras” PRT/LAII/RIT9. É referido por alguns grupos que esta parte do 

ritual relativa à terceira fase pode ser, por decisão dos pais, realizada “mais tarde”, na 

altura do casamento ou depois de “noivar” PRT/LAII/RIT9. 

Na província de Cabo Delgado, os “ritos de iniciação fazem parte da cultura 

maconde” PRT/LAII/RIT4 e são diferentes daqueles da cultura macua; são “realizados na 

infância, tanto nas meninas como nos meninos”, “Até aos 9 anos” PRT/LAII/RIT4 e 

                                                
59 Mukhova são missangas que as mulheres podem usar em torno do pescoço, no pulso, na cintura e em volta 
dos tornozelos. 
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podem durar de um a três meses. Na província de Cabo Delgado, refere-se que “as 

raparigas menstruadas pela primeira vez são levadas a uma palhota no meio do mato ou 

longe da povoação”, local onde elas permanecem “30 dias” PRT/LAII/RIT2. Nesse local, 

no “primeiro dia”, a “todas as raparigas participantes dos ritos, são cortados os cabelos 

com lâmina e ficam semi-nuas” PRT/LAII/RIT2. Depois, “ali entre canções ao som do 

batuque, elas e a mestre da cerimónia dançam comemorando o início das suas mudanças” 

PRT/LAII/RIT2. Também nestes ritos, são aconselhadas, neste caso pelas “tias” e “amigas 

que já passaram pela fase”, que as “visitam […] todos os dias”, “aconselham-nas, ensinam 

tudo o que uma mulher deve saber nas suas relações com o outro sexo” PRT/LAII/RIT2. 

No final “elas saem da palhota com todas as mestras para uma mata distante carregando 

batuques, bebidas tradicionais e mais instrumentos musicais”; depois, nessa mata “elas 

ficam com os seios fora”; aí, “é feita uma fogueira em que elas terão que correr no meio de 

duas fileiras com as mestras e tias”, que funciona como “uma espécie de julgamento final, 

em que algumas são chicoteadas outras não, ao saltar a fogueira” e “só voltam para casa ao 

anoitecer” PRT/LAII/RIT2. Terminados os ritos, “as iniciadas vão ao rio mais próximo 

para tomarem banho, vestindo”, “depois, as suas roupas mais vistosas e adornando-se com 

missangas, pulseiras de cores vivas”, “cobertas de capulana” PRT/LAII/RIT2. Estando 

assim preparadas para aparecer em público, quem as desejar ver “deve colocar dinheiro na 

capulana de cada uma das iniciantes” PRT/LAII/RIT2. 

Ao nível dos contactos com a família, amigos ou outras pessoas, referem que “as raparigas 

não devem ter menor contacto com estranhos, mesmo do seu sexo, excluindo o contacto 

obrigatório com as mestras” PRT/LAII/RIT2. 

Especificamente sobre a questão da poligamia, os sujeitos referem o seguinte: 

 

Um dos ensinamentos nos ritos de iniciação femininos é que, logo na 

primeira menstruação, elas já estão prontas para se casar com homem de 

qualquer idade, mesmo que este homem seja casado. A rapariga é 

ensinada a ver a poligamia como um acto normal. Os homens podem 

casar até com 3 mulheres. Quando ela se casa com um homem polígamo, 

ela passa a viver os primeiros anos na casa da primeira esposa e esta 

passa para ela alguns conhecimentos sobre o casamento. A rapariga não 

só serve o marido, mas também fica à disposição da esposa mais velha. 
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Depois de alguns anos a viver na casa da primeira esposa, a rapariga 

conversa com a sua rival, que já está pronta para ter a sua própria casa e 

ser mais independente. A primeira esposa é responsável em tomar a 

decisão da rapariga ter a sua própria casa ou não.” PRT/LAII/RIT2 

 

No que se refere aos ritos de iniciação femininos na província de Niassa, especificamente 

na cultura nyanja, verificam-se algumas diferenças face aos ritos realizados nas províncias 

de Nampula e de Cabo Delgado. Quando tem a “primeira menstruação", a “rapariga é 

fechada num quarto por seis ou sete dias”, do qual só sai “acompanhada pela madrinha” 

para lhe serem dados “alguns ensinamentos”. Nessas saídas vai assistir a “várias danças 

que remetem a ensinamentos de como utilizar ervas medicinais durante o banho, ter 

cuidados com a sua higiene íntima” e, também, “a não se envolver com homem nenhum 

porque, se assim o fizer, pode engravidar, pois os seus óvulos estão preparados para a 

procriação”. Nestes ritos iniciais “é ensinada também a puxar o matis [palavra não 

compreensível], ithuna, isto é, a desfloração dos lábios menores da vagina”, sendo descrito 

esse “ritual” do seguinte modo: “queimar ikurra e com a cinza obtida da mesma fazer-se a 

dilatação dos lábios menores e do clítoris, até ao ponto de cobrir toda a superfície vaginal”. 

Refere-se que esse ritual tem como principais objetivos os seguintes: “provocar sensação 

no sexo masculino, neste caso quando for casada” e “tornar-se sexualmente bastante 

agradável para qualquer homem”. São, ainda, nesses ritos de iniciação, feitas 

tatuagens/marcas “nas coxas, no abdómen, nas nádegas, na cara e nas pernas” e “são-lhe 

entregues missangas para passar a pôr na cintura” PRT/LAII/RIT8. Sobre as questões das 

tatuagens, refere-se que é um ritual que já não é praticado: 

 

A prática de tatuagens em quase todas as partes do corpo era feita 

antigamente, em que a mulher era apenas para um único homem e o 

esposo, neste caso, não se separava dela até à sua morte. Agora deixou-se 

a prática por causa da modernidade, assim como a infidelidade 60 . E 

                                                
60 Sobre a questão da infidelidade, neste contexto, Bandali (2011) refere: “Infidelity among men within 
marriage is common, with many individuals turning a blind eye to married men seeking ‘‘outside’’ women 
for sex. Men are perceived to freely act on their sexual needs because of a perception that they are unable to 
control their sexual urges compared with women”; “Infidelity is widespread among men: however it is also 
practiced by some married women. Sexual pleasure motivates many men to have extramarital affairs, and 
while the same may be true for women, many overtly state that it is a husband’s inability to adequately 
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também nem todos os homens de hoje em dia gostam dessas tatuagens. 

Viu-se que as raparigas tatuavam o corpo todo e os homens, ou seja, o 

marido abandonava-a. E ela não tinha acesso a um homem para se casar 

de novo, isto é, um homem que gostasse das tatuagens. E a mulher era 

quase condenada a viver solteira por conta disso. PRT/LAII/RIT8 

 

Quanto aos ritos de iniciação femininos, também na província de Niassa, mas 

especificamente na cultura yao indica-se que as “raparigas são levadas para uma casa”, 

onde “ficam trancadas lá durante um mês, recebendo ensinamentos sobre a vida adulta, a 

sexualidade, o casamento e o respeito aos mais velhos” PRT/LAII/RIT14. Segundo as 

informações dos sujeitos, nas comunidades yao, os rituais podem ocorrer “antes das 

meninas terem a ocorrência da primeira menstruação”, sendo “isoladas durante 15 a 30 

dias”, altura em que “realizam os rituais”, com recurso a “canções, danças tradicionais e 

fortes conselhos”, ou podem ser realizados “depois da ocorrência da primeira menstruação 

nas raparigas”, as quais, durante “3 a 5 dias”, “também são isoladas” da “vista dos 

homens” e “sujeitas aos rituais” PRT/LAII/RIT12. Independentemente da altura em que os 

ritos são realizados, mantém-se o seu “objectivo principal”, que é “educar as raparigas 

sobre a sua vida futura, essencialmente os cuidados a tomar com o seu próprio corpo 

(higiene, beleza, virgindade, etc.), como lidar com a sexualidade, o casamento, o trabalho, 

a procriação, o sofrimento e a morte” PRT/LAII/RIT12. 

No que se refere aos ritos de iniciação masculinos, na província de Nampula, indica-se 

que “os rapazes são submetidos” a este “processo quando começam a sofrer algumas 

mudanças físicas, tais como: o surgimento de pêlos na zona púbica e nas axilas, a mudança 

da voz", considerada como “a fase em que os miúdos já têm consciência preparada para 

ouvir e aplicar os ensinamentos que serão adquiridos durante os ritos de iniciação” 

PRT/LAII/RIT11. São práticas realizadas “fora da povoação, num lugar preparado” 

PRT/LAII/RIT5, “numa zona distante da aldeia”, durando “30 a 45 dias” 

PRT/LAII/RIT11, com o objetivo de formar os jovens “fisicamente e moralmente” por 

parte de “pessoas idosas e preparadas para este tipo de trabalho” PRT/LAII/RIT5.  

                                                                                                                                              
provide support that causes them to seek other men, despite recognition of the HIV/AIDS risk involved” (p. 
1173). 
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Nesse sentido, “a partir dos seus 6 anos de idade” PRT/LAII/RIT9, a “família reúne-se e 

conversa acerca do procedimento”, “wulmmwa”, e do dia para o realizar. O menino deve 

partir para “o mato”, acompanhado do seu “padrinho”, aos quais é servida uma refeição 

pela família “em forma de uma despedida”, após a qual lhe cortam “o cabelo” e invocam 

os “antepassados (makeya) para que o processo decorra com eficiência” PRT/LAII/RIT10. 

São “levados a correr ao mato” PRT/LAII/RIT10, local onde é realizada a “circuncisão” 

PRT/LAII/RIT9, “que em língua emacua chama-se omatiwa”. Depois, “espera-se por um 

período para a cicatrização das feridas” PRT/LAII/RIT10, sendo neste período que os 

meninos “são educados e preparados para a vida adulta com dignidade, honestidade e 

hospitalidade capaz de servir a sociedade, a família no geral, em momentos de alegria e de 

tristeza, isto é, ser gestor de sua família” PRT/LAII/RIT9. Essa aprendizagem é realizada 

com recurso a “jogos” e “cânticos tradicionais” e centrando-se sobre “boas práticas de 

convivência em sociedade”, “como encarar a sociedade e a vida adulta” PRT/LAII/RIT10, 

sendo ensinados a “construir uma casa, cuidar da família, respeitar os mais velhos, cuidar 

da sua higiene pessoal, satisfazer a sua mulher sexualmente, ir aos funerais” 

PRT/LAII/RIT5, realizar “cerimónias fúnebres” e respeitar “as suas esposas” 

PRT/LAII/RIT10. Esses ensinamentos decorrem durante toda a noite até de madrugada e 

são designados como olakiwa, ou seja, “transmissões de valores culturais”. Nesses ritos de 

iniciação masculinos “os meninos […] podem ou não mudar o seu nome de infância e, se 

assim for, não deverão usá-lo mais”, estando “as outras pessoas da comunidade” interditas 

de o chamar “pelo nome deixado”, pois caso alguém o chame pelo nome de infância isso 

“constitui uma ofensa moral ao rapaz” PRT/LAII/RIT10. 

Nos ritos masculinos, em Cabo Delgado, “são realizados rituais antes da sua partida para 

o local de concentração com os outros”, nomeadamente a invocação dos “espíritos dos seus 

entes queridos”, através de uma cerimónia na qual “colocam farinha numa árvore”, 

“derrama-se uma garrafa de álcool” e “faz-se uma comida especialmente para o rapaz que 

será submetido aos ritos” PRT/LAII/RIT2. Depois é “espargida sobre ele farinha de milho 

ou de mandioca seca”, é-lhe “tirada a camisa”, deixando-o “apenas com um calção” e é-lhe 

“dado um cajado”, que simboliza que “o rapaz está numa guerra e que terá de pelejar como 

Homem” PRT/LAII/RIT2. Depois, do mesmo modo que acontece com as rapariga, “é 

levado para um lugar distante da convivência social, longe dos pais e da família em geral”, 

onde passados uns dias é feita a circuncisão, “em sinal de limpeza e higiene do próprio 
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rapaz”, “operação" após a qual “os rapazes recebem insultos em forma de cânticos com o 

objectivo de trazê-los à realidade”, procurando prepará-los para saberem “lidar com tudo e 

com todos longe dos seus pais” PRT/LAII/RIT2. Durante “30 dias”, esses “rapazes passam 

por vários ensinamentos que dizem respeito à sociedade", aprendem regras de “boa 

convivência na sociedade”, assim como a “realizar cerimónias fúnebres” e “o respeito pelo 

próximo e pelos seus pais” PRT/LAII/RIT2. Em termos de alimentação, “abstêm-se de 

alimentos oleosos e salgados” PRT/LAII/RIT2. 

Refere-se, ainda, que “os que são responsáveis por eles são impedidos de manter relações 

sexuais durante os trinta dias” PRT/LAII/RIT2, devendo estar todos isolados da sociedade, 

e que, mesmo “quando um dos rapazes perde a vida, os seus pais não podem ver o corpo 

nem mesmo participar das cerimónias fúnebres e o corpo não é levado de volta para casa, 

mas sim é usado como material "didáctico" para ensinar os outros a enterrar um morto” 

PRT/LAII/RIT2. O fim do processo de iniciação é marcado por “muitos rituais onde são 

invocados espíritos”, “agradecendo-lhes pela protecção que puderam disponibilizar aos 

iniciados”, sendo feita, depois, “uma vigília onde são recitados conselhos aos rapazes em 

iniciação, durante a noite” até de madrugada, após a qual “cada rapaz é levado para sua 

casa pelos seus familiares com muitos alaridos, cânticos de júbilo e de alegria e a chegada 

do rapaz é motivo de alegria para todos” PRT/LAII/RIT2. 

Na cultura yao, os ritos de iniciação designam-se como “unhago” e são considerados “um 

acto extremamente importante, porque marca a passagem de um adolescente ou um jovem 

à fase adulta” PRT/LAII/RIT14. Apesar de se referir a influência da “religião islâmica” e a 

"partilha de laços familiares (casamentos) entre etnias” PRT/LAII/RIT12, os ritos de 

iniciação da etnia yao mantêm-se até à atualidade. Os jovens são “tirados das suas casas 

para um lugar isolado, de preferência o mato” PRT/LAII/RIT14, geralmente um 

“acampamento colectivo”, “com o conhecimento e comprometimento efectivo dos pais e 

familiares”, acompanhados pelos “respectivos padrinhos” PRT/LAII/RIT12, durante um 

período de “30 a 45 dias”, sendo aí sujeitos à “circuncisão” PRT/LAII/RIT14. Após o 

“tratamento e a cura”,  “os iniciados são […] submetidos a diferentes fases de um conjunto 

de rituais e aconselhamentos, onde recebem ensinamentos dramatizados”, sobre “como 

enfrentar os desafios da vida adulta dentro e fora da família, no casamento” e lhes são 

“incutidas as virtudes como o respeito mútuo, a solidariedade, a coragem”, com recurso a 

“provérbios, canções, danças mitos e tabus”, tudo através da “oralidade” PRT/LAII/RIT12. 
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No final, eles são “aprovados” e “submetidos” a um “banho de purificação”, após o qual 

devem fazer um “juramento” de “obediência de tudo que aprendeu”, sendo, no final, 

“levados de regresso ao ambiente familiar com cânticos, alaridos e festas”, onde “são 

recebidos pelos pais, familiares e amigos” PRT/LAII/RIT12. 

Todos esses ritos são acompanhados pelo “ruído dos batuques, próprio das cerimónias”, 

que impede “que o viajante desprevenido se aproxime do recinto” PRT/LAII/RIT2, 

dotando os ritos de um carácter secreto, pois não é permitindo que alguém de outra etnia 

ou estrangeiro assista a esses rituais; e, no final dos mesmos, nunca é comentado o que 

neles se passa. 

No que se refere ao valor positivo atribuído pelos sujeitos à existência e prática dos ritos 

de iniciação, é indicado que eles podem aumentar a “maturidade” e os “conhecimentos da 

vida” GV/LAII/NTR/A4, que recebem conselhos para “respeitar os mais velhos” 

PRT/LAII/RIT6, para “cuidar dos doentes e dos mortos”, sendo esse o “lado sensível e 

solidário” dos ritos, ensinando que o “respeito pela vida é respeitar todo ser humano” 

PRT/LAII/RIT7. 

Os sujeitos indicam que, em alguns casos, os ritos de iniciação femininos se centraram na 

“menstruação somente” GV/LAII/NTR/A4, ensinando, por exemplo, a “guardar 

devidamente os panos que ela usa durante o período menstrual e, para as que têm a 

possibilidade de usar penso, depositar nos sítios adequados como enterrar ou lançar na 

latrina, para que as crianças, homens e os mais velhos não possam ver” PRT/LAII/RIT6, 

ou que contribuíram para alertar as meninas sobre a possibilidade de engravidar — 

“vieram algumas irmãs […] e disseram que não pode fazer nada antes que apareça um 

homem e daí comecei a namorar com meu marido que estou com ele até agora, até hoje” 

GV/LAII/NTR/A4 —, ou seja, dizendo-lhe para terem “cuidado com os homens, isto é, 

não manter relações sexuais antes do casamento” PRT/LAII/RIT6. Assim, no caso das 

meninas, os sujeitos consideram que elas obtêm com os ritos múltiplos ensinamentos, pois 

“passam a entender a mudança no seu corpo e na sua psique” e conhecem os “seus papéis 

tradicionais na área doméstica, [re]produtiva até os métodos tradicionais de controlo da 

menstruação ou da fertilidade” PRT/LAII/RIT13. 

Relativamente aos ritos masculinos, referem a importância da “circuncisão” 

PRT/LAII/RIT11 —, referindo mesmo que as “vantagens somente são encontradas nos 

ritos dos rapazes, porque a circuncisão é feita mais para a higiene pessoal do homem” 
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PRT/LAII/RIT14 —, ao nível da “prevenção de infecções durante as relações sexuais” e 

aumento do “prazer sexual” PRT/LAII/RIT11, fazendo elogios aos homens circuncidados: 

“um homem que foi aos ritos de iniciação vale por dois” PRT/LAII/RIT11.  

Consideram, ainda, que “Passar pelos ritos de iniciação é também importante porque o 

homem ou a mulher aprende a viver numa relação conjugal”, ou seja, “aprende tudo sobre 

a vida sexual e reprodutiva e os cuidados a ter com os seus órgãos genitais”, como, por 

exemplo, a “tratar o seu parceiro” PRT/LAII/RIT7. Em termos sociais, os jovens 

aprendem, ainda, “a saber ser e estar” PRT/LAII/RIT10, recebendo “vários ensinamentos 

concernentes aos valores morais, hábitos e costumes da sociedade”, que lhes “permitirão a 

participar de forma activa em qualquer actividade ou cerimónia e a encarar a vida de forma 

séria e responsável” PRT/LAII/RIT11. No geral, é referido que os “ritos de iniciação 

desempenham um papel muito importante na nossa sociedade, pois fazem parte da nossa 

identidade” PRT/LAII/RIT11, carregando “traços sócio-culturais de um povo ou 

comunidade étnica” PRT/LAII/RIT12, que vão sendo transmitidos “pelos mais velhos de 

geração em geração” PRT/LAII/RIT11 e  

 

[…] oferecem uma vasta gama de preceitos educativos a partir da moral 

(respeito mútuo, solidariedade, hospitalidade, amor, o trabalho, 

casamento, etc.), cuidados de higiene, em suma, uma preparação do 

indivíduo como pessoa que deve estar capaz de encarar os desafios da 

vida, principalmente nos momentos difíceis, de aflição, sofrimento e a 

morte ou perigo. PRT/LAII/RIT12 

 

No que se refere ao valor negativo atribuído pelos sujeitos aos ritos, é referido o “uso 

excessivo da oralidade que pode conduzir ao esquecimento dos ensinamentos” e o facto de 

“os conselheiros” poderem “fazer acréscimos desnecessários […] fora dos princípios 

regrados”, assim como o facto de “a excessiva obrigatoriedade a obediência a mitos, tabus” 

conduzir “os iniciados a cumprir o aprendizado por medo”, sendo que mais tarde podem 

deixar de o cumprir e, ainda, é referida a possibilidade de ocorrerem “casos de violação 

dos direitos da criança” PRT/LAII/RIT12. No que diz respeito especificamente aos ritos de 

iniciação masculinos, os sujeitos indicam que se proferem “muitos insultos e os educadores 

não fazem compreender porquê os tais insultos” GV/LAII/NTR/A4, que a “a circuncisão é 
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feita a sangue frio no mato sem nenhum acompanhamento médico” PRT/LAII/RIT14, 

usando-se “objectos cortantes não esterilizados”, que podem levar à “transmissão de 

doenças” PRT/LAII/RIT12, “infecções” PRT/LAII/RIT14 e outras “doenças” 

PRT/LAII/RIT12, como “HIV/SIDA”, sobretudo pelo uso “de um único objecto cortante 

para todas as crianças envolvidas na circuncisão” PRT/LAII/RIT11, o que conduz a que 

“alguns pais” temam “que seus filhos fiquem doentes”, “não regressem a casa e cheguem a 

morrer”, devido o facto de não terem “nenhum acompanhamento médico durante a 

circuncisão”, “devido ao isolamento e à falta de contacto com o exterior”, defendo que a 

circuncisão deveria ser feita no hospital” PRT/LAII/RIT14. Face aos ritos de iniciação 

masculinos referem como negativo o facto de lhes dizerem “para ter quatro mulheres” 

GV/LAII/NTR/A4, de “não haver espaço de incutir nos rapazes a questão de igualdade de 

género”, sendo os conselhos dados “de forma parcial”, pois “os homens são ditos que são 

chefes de família e esta informação é mal concebida”, a “ansiedade fervente” face “à 

prática sexual que culmina com a gravidez precoce e casamentos prematuros” 

PRT/LAII/RIT10 e, sobretudo, a idade reduzida das crianças que a eles são submetidas, 

pois ao contrário do que acontecia na “antiguidade”, quando “os rapazes eram submetidos 

aos ritos de iniciação com uma idade superior ou igual a 10 anos”, atualmente “há inversão 

desta prática visto que as crianças são submetidas com uma idade inferior” 

PRT/LAII/RIT10: 

 

Um dos aspectos negativos por destacar é a inserção neste processo de 

crianças com uma idade muito menor e que não são capazes de guardar 

em segredo algumas informações e/ou práticas próprias dos ritos de 

iniciação. Por exemplo: há crianças que tão bem observam o processo de 

circuncisão, que é uma das fases dos ritos, e, ao regressar no seu bairro, 

experimentam circuncidar os seus amigos que ainda não foram aos ritos 

de iniciação. Esta situação é frequente nos últimos anos, pois 

antigamente os pais levavam as crianças aos ritos de iniciação com uma 

idade compreendida entre 11 a 15 anos, uma fase em que as crianças já 

têm um pensamento crítico sobre certas situações da vida. 

PRT/LAII/RIT11 
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Quanto aos ritos de iniciação femininos, são referidos também alguns aspetos menos 

positivos desses ritos, principalmente se as raparigas não forem “ensinadas da correta 

forma”, pois “alguns ensinamentos que são transmitidos durante os ritos abrem um 

caminho para a rapariga e a sua psicologia fica virada para a prática do sexo com diferentes 

parceiros” PRT/LAII/RIT1, uma vez que lhes é dito o seguinte “hoje você já cresceu o 

mundo está nas suas mãos, você já tem ATM61 contigo […] já tens tudo para alcançares o 

que quiseres na vida”, ou ainda “você já é adulta” ou “nunca pode aceitar um homem, ter 

dois ou mais” GV/LAII/NTR/A4. Nesse sentido, as “meninas sentem-se mulheres prontas 

para iniciar a vida sexual, o que pode levar à desistência da escola, sexo, casamento e 

gravidez precoce” PRT/LAII/RIT13, uma vez que indo aos ritos “é considerada uma 

mulher preparada para casar”, o que é na perspetiva dos sujeitos “um absurdo porque se 

esquecem que ela simplesmente é uma adolescente inexperiente […] e não uma mulher 

pronta para casar” PRT/LAII/RIT14. As meninas ou jovens, depois, “abandonam as suas 

aulas” ou são mesmo influenciadas ou pressionadas pelos “pais e encarregados de 

educação” que “obrigam as suas filhas para elas se casarem” PRT/LAII/RIT13. Alguns 

sujeitos referem, ainda, que “a mãe poderia aconselhar a filha e sozinha”, procurando 

também evitar a “Má interpretação da mensagem por parte da adolescente devido ao uso de 

provérbios” PRT/LAII/RIT6.  

Sobre a experiência de passar pelos ritos de iniciação, um sujeito refere 

 

Eu já me senti preso uma vez em 2002, isto foi quando o meu pai decidiu 

mandar-me para o rito de iniciação, e ele queria que fosse algo mais 

tradicional. Fui levado para Cabo Delgado onde os ritos de iniciação 

masculinos são realizados no mato, e eu tive que ficar dois meses numa 

mata com condições muito precárias, sem água potável, nem uma 

alimentação condigna. Foi um dos piores momentos da minha vida, eu 

queria voltar mas não era possível porque havia um controlo a cada 

momento, então eu me sentia um recluso naquela mata e, depois de 

completar os dois meses, saí e me senti livre. PRT/LAII/PRI1 

 

                                                
61 Automated Teller Machine, o mesmo que caixa multibanco. 
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São indicados outros rituais relacionados com o nascimento — à “luz da lua nasci, ao som 

do batuque cresci” PRT/LAI/IDT41 —, com o casamento — quando “está prestes a 

contrair matrimónio, isto é, quando já apareceu um homem a pedir em casamento a 

rapariga” PRT/LAII/RIT8, sendo “submetida a um outro tipo de ritos, para além do 

respeito que deve ter aos demais, é ensinada a se comportar com o seu futuro esposo na 

cama ou em qualquer lugar, onde quer que eles estejam” PRT/LAII/RIT8 —, com a 

gravidez e com a morte. Considera-se que o “casamento tradicional carrega elementos 

culturais fortes” (Timbane & Nhavenge, 2018, p. 44), que, na perspetiva dos autores, 

podem ser reprimidos pela “cultura europeia”, comentário que seria interessante de analisar 

através de novos estudos que foquem a existência ou inexistência de atitudes e 

comportamentos opressores externos, assim como a existência ou inexistência de 

sentimentos de vergonha ou desadaptação de alguns rituais ao tempo presente, neste caso 

por parte dos sujeitos que os praticam. 

Sobre os rituais associados ao casamentos, Timbane e Nhavenge (2018) referem que 

existem “três tipos de casamentos: o tradicional, o religioso e o civil” (p. 44). Nestes 

rituais, na etnia nyanja, as jovens “são cercadas pelas mulheres mais velhas e com 

experiências de casamento”, que, através de “um canto monótono”, vão “abordando 

assunto erótico”; “as raparigas vão se despindo, ficando nuas, tapando o sexo com um pano 

comprido”, e depois, “em círculo”, “a madrinha e a muali dançam nuas no centro”; uma 

“outra, com uma escultura de pénis, normalmente de madeira, presa na cintura, vai 

dançando com a muali, simulando o acto sexual, dramatizando-o”; com “o desenvolver dos 

cantos, as raparigas são ensinadas como devem limpar sempre o sémen derramado pelo 

marido, nesse caso com as mãos, depois de um acto sexual”, devendo, também, “saber 

agradecer quando lhe oferece algo”, avisar o marido “sempre que estiver menstruada”, não 

“entrar na cozinha enquanto estiver menstruada”, só o podendo fazer “após o fim da 

menstruação e de ter uma ou duas relações sexuais com o marido” PRT/LAII/RIT8. 

Durante a primeira gravidez, a jovem ou mulher também é "submetida a cerimónias sobre 

o que ela deve fazer durante a gestação e principalmente a faltarem três meses para o 

trabalho de parto”, durante esse tempo, todas “as manhãs e ao anoitecer ela deve aquecer 

água” para “fazer um exercício de alargar a vagina para não sofrer no trabalho de parto, 

isto é, para que o bebé não tenha dificuldade em sair do útero para fora e para que a mãe 

não tenha problemas, ou seja, não apanhe pontos depois de dar à luz” PRT/LAII/RIT8. Há, 
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ainda, referência aos ritos relacionados com o nascimento de uma criança e a sua 

“apresentação em público” PRT/LAII/QGQ1, geralmente de noite — “levar a criança 

nascida para mostrar lua, lugares ou sombras, antes de apresentar ao pai da criança” 

PRT/LAII/QGQ3, dado que os homens, em algumas culturas, não veem os recém-nascidos 

até “à queda do cordão umbilical” PRT/LAII/QGQ10. Sobre essa questão é, ainda, referido 

que “o marido ou namorado da mãe do bebé recém nascido não deve passar perto da 

criança” PRT/LAII/QGQ5, o mesmo acontece com o “amante da mãe de uma criança 

ilegítima” PRT/LAII/QGQ10, pois caso passem “defronte da palhota no período de 

nascimento” PRT/LAII/QGQ10 ou perto da criança corre-se o risco de a “criança morrer” 

PRT/LAII/QGQ5. Essa apresentação é feita na “cerimónia da lua nova” PRT/LAII/QGQ5, 

na qual há “alaridos” — que são “constantes nas cerimónias dos povos africanos” 

PRT/LAII/QGQ9 — e/ou depois da queda do cordão umbilical:  

 

[…] estas cerimónias são registadas na nossa cultura, por exemplo, cá no 

norte, após o nascimento do bebé, não se deve sair de casa com a criança, 

ou melhor, não se deve levar a criança para fora, antes que caia o cordão 

umbilical e que tenha o 1.º banho; depois desta cerimónia, o bebé já pode 

ser movimentado para diferentes zonas. PRT/LAII/QGQ5 

 

Após o nascimento há “danças praticadas pelas mulheres” que procuram afugentar “os 

espíritos maus dos antepassados do recém-nascido” PRT/LAII/QGQ2 e nessas danças as 

“mulheres aproximavam-se dos homens e revelavam segredos”, relativos à condição da 

criança, por exemplo deficiências, ou o anúncio que "já podia se envolver com a esposa 

sexualmente” PRT/LAII/QGQ2. Taylor e Nwosu (2001), referindo-se aos rituais em 

sentido geral, e associando-os a outras práticas, apresentam uma perspetiva de construção 

identitária, na qual esses rituais são tomados como regras e “fundamental values that guide 

the day-to-day life of inhabitants in traditional African setting” (p. 304) e, nesse sentido, 

partilhados pelas sociedades africanas: 

 

The “rules” are grounded in values such as respect for elders; acceptance 

of the supremacy of hierarchical structures; performance of certain rituals 

for various occasions ranging from farming to death and burial 
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ceremonies; sibling relationships, etc. ... the values, some of which are 

mentioned above, are critical in our efforts to understand communication 

philosophies, ethics, processes, structures and genres in traditional 

African settings. (Taylor & Nwosu, 2001, p. 304) 

 

o as crenças e as religiões 
 

Associadas aos ritos estão as CRENÇAS e a RELIGIÃO, que se instituem para os sujeitos 

também como elementos identitários. Moçambique é descrito como um país de “mitos e de 

muitas superstições” PRT/LAI/IDT21, assim como a “maioria dos países africanos”, que 

“estão ligados a mitos e superstições” PRT/LAI/CRÇ12. Refere-se a existência de uma 

multiplicidade de crenças e influências — “muitas crenças como: religiosa (cristãos, 

protestantes e muçulmanos) e crenças espirituais (curandeiro, feiticeiro)” 

PRT/LAI/CRÇ11; “pessoas que acreditam na medicina tradicional e uns não” 

PRT/LAI/CRÇ41; “Existem várias crenças do ser humano dependendo da fé de cada um” 

PRT/LAI/CRÇ16. Em termos identitários há uma associação entre os países africanos, 

vistos como locais de confluência de variadas crenças:  

 

Nós como africanos acreditamos em várias crenças, alguns optam as 

religiões, como, por exemplo: os católicos, muçulmanos, entre outras. 

Mas alguns [...] não acreditam nessas mesmas religiões, optam pelos 

bruxos, cartomantes ou adivinhas [...] Estes mesmos acreditam porque 

foram influenciados pelos seus ancestrais [...] ou porque foram os seus 

hábitos e costumes locais da sua comunidade. PRT/LAI/CRÇ3 

 

As opiniões dos sujeitos oscilam entre o desejo de influenciar os outros — “educar as 

pessoas a serem educadas e aconselhá-las a frequentar sítios que fornecem a moral, como 

igrejas e mesquitas” PRT/LAI/QRS5 — e afirmar a liberdade de cada um escolher “a sua 

crença por sua livre vontade” PRT/LAI/CRÇ46. Referem que as “crenças no ser humano” 

são “algo que tem a ver com usos e costumes da pessoa, família, tribo ou clã dessa 

sociedade” PRT/LAI/CRÇ19, pelo que as crenças do povo são diversificadas: o “povo crê 

no deus da chuva, o deus da fertilização, o deus da lua, o deus do sol”, sendo que “o povo 
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crê também na feitiçaria, no espiritismo que consiste em comunicar-se com os mortos”, há, 

ainda, a crença no budismo ”e a crença “no Deus dos céus” PRT/LAI/CRÇ51.  

Antes de referimos de forma mais pormenorizada as crenças dos sujeitos ou por eles 

referidas como as mais significativas no país ou região, importa indicar que se refere que a 

mulher deve seguir a religião do marido: “a esposa deve considerar a religião do marido 

apostando-se da mesma e desistindo a dela” PRT/LAI/CRÇ20, ou seja, as “mulheres 

adultas no meu país quase não escolhem, dependem dos maridos”, porque “se hoje casa 

com um muçulmano, ela também será muçulmana” e se se “casar com um cristão, 

automaticamente será cristã” PRT/LAI/CRÇ46. 

Vários sujeitos se referem a Deus, de forma direta ou indireta — “existência de Deus 

muitos não acreditam mas ele existe” PRT/LPB/CDJ2; “viver com a minha família na paz 

de Deus e na graça de Jesus” PRT/LAI/MAG41; “”Algumas pessoas no mundo, incluindo 

alguns africanos como eu, acreditam no poder divino. Acreditam em Deus como a fonte de 

tudo: da saúde, progresso, da paz, do bem e do mal” PRT/LAI/CRÇ6 —, presente como 

entidade suprema das suas várias religiões, como o cristianismo — “creio em Deus que é 

omnisciente, omnipresente e omnipotente […] basta orar com toda fé e pedindo em nome 

do Senhor Jesus Cristo” PRT/LAI/CRÇ16 —, ou, também, referido, como uma espécie de 

ameaça às “crenças africanas” por constituir “um distanciamento das nossas e assimilação 

da crença dos outros (o cristianismo e muçulmanismo)” PRT/LAI/CRÇ26, ou sendo 

apresentada como uma das múltiplas e complexas opções religiosas dos sujeitos, “visto que 

existem algumas pessoas que se dedicam [a]o cristianismo, muçulmanismo, ao 

curandeirismo, até outros a feitiçaria em diferentes zonas” PRT/LAI/CRÇ31. Essa 

complexidade estende-se à possibilidade ou impossibilidade de professar mais do que uma 

religião: “eu sou cristão, segundo a doutrina impede esta fusão, com um muçulmano ou 

com um de uma outra denominação” GV/LAII/JVF/A13.  

Há referências às religiões católica, não só por ser a religião de alguns sujeitos, mas 

também por pertença dos pais — “meus pais são católicos” PRT/LAI/CRÇ33 — ou 

mesmo aludindo a uma imagem imposta que nada tem a ver com África: “temos visto 

muitos monumentos […] herdamos do ocidente […] deuses de cabelos lisos, é uma 

imagem que os ocidentes traziam para aqui” GV/LAI/CRÇ/A27 —, protestante, 

muçulmana — “a doutrina islâmica nunca deixarei de seguir porque eu tenho fé em 

muçulmano” PRT/LAI/IDT36; “há a descoberta de existência de um único Deus, que na 
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religião que professo chama-se Allah” PRT/LAI/CRÇ52; criticando-se os “jovens 

muçulmanos” porque “se esquecem da sua própria crença tradicional e assimilaram 

fluentemente nas crenças de outrem” PRT/LAI/CRÇ26 —, mas também há uma 

articulação que é feita entre várias crenças e vários sentidos de pertença a esse nível: “sou 

de cultura que crê nos antepassados em 60% e no muçulmano 40%” PRT/LAI/IDT24; 

“Sou da religião Muçulmana, mas não deixo de respeitar as crenças espirituais que herdei 

dos meus antepassados” PRT/LAI/IDT29; “sou da religião muçulmana, gosto e adoro a 

minha religião […] Nos tempos de aflição faço orações, vou ao hospital e se não dar certo 

recorro ao curandeiro como última alternativa” PRT/LAI/CRÇ34. 

A posição sobre as diferentes religiões é predominantemente positiva, ao considerarem que 

as pessoas deviam “empenhar-se nas religiões” PRT/LPB/CAM47, “seguir as leis que 

estão no ensinamento bíblico” PRT/LPB/CAM49, pois “nas igrejas, mesquitas têm 

ensinado certos caminhos para que o mundo seja justo” PRT/LPB/CAM47, levando as 

pessoas a “praticar o bem”, a “não sermos ignorantes, egoístas” PRT/LPB/CAM49. Mas, 

surgem, por vezes, algumas marcas de afastamento de algumas religiões, por vários 

motivos, como, por exemplo, o medo — “Antes achava os muçulmanos como gente de 

outro mundo e me aterrorizava” PRT/LAI/MLF18 —, a “presença constante dos 

estrangeiros” no que se refere à “religião muçulmana em Moçambique” e à “modificação 

muito visível na maneira de vestir”, em que o “vestuário cobre todo corpo e só ficam olhos 

o que não acontecia antigamente" PRT/LAI/MLF40. 

Destacam-se nos dados as referências à religião tradicional, que se podem associar ao 

culto ao embondeiro, pois “os nossos antepassados professavam as crenças dançando, 

cantando, adorando embondeiros,” PRT/LAI/CRÇ34, ou como “curandeirismo”, 

“acreditando que os antepassados comem, ouvem quando são pedidos algo”, sendo que as 

pessoas cozinham e vão rezar nas árvores ou em uma pequena palhota com algumas 

panelas de barro contendo várias raízes” PRT/LAI/CRÇ50, pedindo-lhes “chuva, paz, 

riqueza e muito mais” PRT/LAI/CRÇ6. Essas crenças podem ser fruto da influência da 

família, nomeadamente dos “avós que não tiveram a oportunidade de frequentar uma 

igreja” PRT/LAI/CRÇ33 e, por vezes, alvo de “vergonha pela sua tradição e cultura”, pois 

é “difícil encontrar um moçambicano que diz em público que a sua fonte religiosa é a de 

colocar oferendas no embondeiro, fazendo peditórios”, o ephepa, que é para muitos “a 

maneira mais adequada de adorar o deus da África” PRT/LAI/CRÇ26. A forte presença 
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dos antepassados, assim como a crença num mundo espiritual que se articula com o mundo 

físico, é tomada por Taylor e Nwosu (2001, p. 302) como uma caraterística integrante dos 

valores africanos, designando-a como “African's relationship to the metaphysical and 

spiritual world”, sendo que essa presença é influenciada, segundo os autores, pelo modo 

como a morte é entendida. A esse propósito indicam que “physical death does not mean 

spiritual death”, o que significa que quando “elderly people die [...] it is believed that their 

spirits live on to join those of other departed ancestors of the land, where they continue to 

offer protection to the extended family or the clan” (Taylor & Nwosu, 2001, p. 304). 

Neste mesmo sentido, os sujeitos do nosso estudo referem-se aos seus antepassados, a 

quem invocam, aos quais fazem orações e aos quais pedem ajuda — “prática do culto aos 

antepassados” PRT/LAI/IDT30; “crenças deixadas por meus antepassados” 

PRT/LAI/IDT36; "respeitar as crenças espirituais que herdei dos meus antepassados” 

PRT/LAI/IDT29 —, pois concordam “com a crença que os meus antepassados aderiam”, 

“pôr farinha no embondeiro para pedir algo aos mortos” e ir “ao curandeiro em casos de 

doença e outras preocupações” PRT/LAI/CRÇ28. O “culto dos antepassados” é uma 

prática que vem do passado, através da realização de “cerimónias”, “pelos povos Bantu”, 

com recurso à figura de “um feiticeiro”, “que previa as conquistas das guerras, as chuvas e 

doenças” e que se traduz, atualmente, na “limpeza das campas dos seus familiares”, na 

confeção de “alimentos”, que são oferecidos “aos seus espíritos” invocados, pedindo-lhes 

“felicidade no casamento, êxitos no serviço, sorte na vida”, “saúde nas suas famílias” 

PRT/LAI/CRÇ14. Estas práticas baseiam-se na crença que “os espíritos dos antepassados 

comem, falam e dão protecção” PRT/LAI/CRÇ16, podendo os cultos ser realizados “em 

buracos das rochas, nas margens dos rios, nos embondeiros, assim como em outros lugares 

que os praticantes acharam convenientes praticar esses actos culturais” PRT/LAI/CRÇ19, 

ou seja, “lugares que as pessoas ou uma tribo consideram ser apropriados para comunicar 

com os seus antepassados e pedir qualquer coisa que lhes interessam para a sua vida e até 

para agradecer tudo quanto puder”, nos quais se fazem oferendas, como “capulanas”, 

“farinha de mapira ou milho, valores monetários, utensílios domésticos, como pratos ou 

tigelas com alimentos preparados ou não” PRT/LAI/CRÇ19.  

Um dos locais mais referidos para esse culto aos antepassados é o embondeiro, chegando 

mesmo a falarem na “cultura embondeiro” PRT/LAI/IDT36 ou a referirem-se à árvore 

como uma divindade — “Se vires o embondeiro, não passe a correr, é o meu deus. Se eu 
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for para longe e precisares-me, faça peditórios no embondeiro, coloque oferendas no 

embondeiro” PRT/LAI/IDT12; “outras regiões de Moçambique acreditam que o 

embondeiro é Deus deles” PRT/LAI/CRÇ8 —, sendo nesse local que fazem o que 

designam como maquea ou Makeya ou ainda makeia, para “alegrar aos antepassados” 

PRT/LAI/CRÇ27 e que descrevem da seguinte forma: 

 

Como forma de comunicação dos nossos antepassados, levamos farinha 

num prato, ficamos de joelhos perante um embondeiro, num quarto ou 

num sítio que acharmos melhor para conversar com a pessoa que 

amamos mas que perdeu a vida, pouco a pouco deitando a farinha 

falamos dos nossos problemas e pedimos que nos ajudem a resolver, esse 

acto denominado maquea. PRT/LAI/IDT22 

 

A ligação com os antepassados e os pedidos podem também ser realizados em outras 

árvores perto de casa: 

 

Cá em Nampula por exemplo temos feito uma pequena cerimónia que 

também é uma das crenças que nós mesmos ou alguns acreditam [...] 

como pedido que estejamos bem de saúde, que haja muito dinheiro na 

família [...] Esta crença é feita em casa, amarramos um pano branco em 

qualquer árvore [pedindo] que nada de mal nos aconteça. 

PRT/LAI/CRÇ44 

 

Relativamente à religião tradicional, também referem a consulta de curandeiros, quer 

associada à religião tradicional, quer apresentada de forma independente, como se de uma 

outra religião se tratasse, que denominam de “curandeirismo” PRT/LAI/CRÇ5. Sobre o 

“curandeirismo”, afirmam que é “mais praticado no continente africano” PRT/LAI/CRÇ1, 

que as “pessoas” “quando estão ou se sentem doentes preferem ir ao curandeiro que ao 

hospital para serem curadas” PRT/LAI/CRÇ3, pois “o ser humano acredita no curandeiro 

em relação ao hospital quando está doente” PRT/LAI/CRÇ10, ou quando o tratamento 

hospital não tem resultados — “Sou macua, quando estiver doente fazer um tratamento 

hospitalar e não der efeito aceito ir ao curandeiro, fazer adivinha” PRT/LAI/CRÇ48 —, ou, 
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ainda, porque “Há doenças que eu acho que não são do nível hospital. A essa levo-a ao 

curandeiro o qual faz tudo até que passe a doença”, referindo-se sempre o poder da crença: 

“há doenças que curam se o doente acreditar” PRT/LAI/CRÇ21 ou “a cura da doença 

depende da credibilidade do doente em relação ao tratamento da pessoa que trata” 

PRT/LAI/CRÇ29. O desejo de consulta do curandeiro advém de um mau momento 

passado pelo sujeito, que pode ser uma doença, a falta de sorte, de dinheiro — [o ser 

humano] “quando a sua vida boa rebaixa só acredita na feitiçaria nunca em Deus” 

PRT/LAI/CRÇ10;  “quando estou com um problema familiar vou ao curandeiro para que 

ele resolva. Essa é a minha crença” PRT/LAI/CRÇ11 —, o desejo de estar protegido contra 

entidades ou pessoas que lhe podem fazer mal — “confio do curandeiro para me defender 

do meu corpo perante os feiticeiros que vem me atacar a noite à dormir” PRT/LAI/IDT55 

—ou mesmo fazer alguém apaixonar-se por si: “uma questão que a docente gosta de 

alguém e o curandeiro faz ele gostar de si” GV/LAI/CRÇ/A27. 

Por vezes há distinção entre curandeiro e feiticeiro — “o facto do curandeirismo e magia 

negra é um facto que eu já me convenci, que é uma realidade” GV/LAI/CRÇ/A27 —, mas 

outras vezes são apresentados como indistintos — “os Moçambicanos acreditam na 

feitiçaria, por exemplo, quando alguém perde algo importante, dirige-se logo ao curandeiro 

para [en]feitiçar ao ladrão, ou seja a pessoa que levou o seu bem” ou “quando há discussão 

entre vizinhos, um deles chega a fase de dizer [...] “já me começaste queres me matar”” 

PRT/LAI/CRÇ20; —, dependendo dos desejos daquele que os consulta — “usam para o 

mal, outros usam para o bem, alguns nem sequer acreditam” GV/LAI/CRÇ/A27 — e nos 

quais nem todos acreditam: 

 

Feitiço é uma crença muito antiga, desde o tempo dos nossos 

antepassados. Existem os chamados médicos tradicionais, uns para ajudar 

e outros para prejudicar. Os que ajudam em algumas vezes curam mas 

noutras nada fazem só “roubam” nas populações. Eu não acredito nos 

médicos tradicionais porque não existe homem capaz de adivinhar o 

destino do homem. PRT/LAI/CRÇ53.  

 

Apesar de na maioria dos textos os curandeiros serem apresentados de forma positiva e 

como um elemento essencial da sua cultura e identidade, há, também, em alguns textos, 
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como no anterior, algumas críticas aos curandeiros, como a realização de feitiços — 

“existem algumas pessoas que ligam melhor o curandeirismo sobretudo a prática de feitiço, 

acto este que para mim considero negativo” PRT/LAI/CRÇ31 —, a maldade de alguns — 

“só que precisa saber usar estes fenómenos, sem causar sofrimento aos demais […] 

existem pessoas muito más no uso do curandeirismo, matando, drogando aos seus irmãos, 

familiares, amigos […] discordo esta visão dos meus irmãos” PRT/LAI/CRÇ47 —, o 

confronto entre a religião tradicional e outras: “Os curandeiros muitas vezes dizem que 

falam com Deus e querem que sejam aceites as informações que divulgam, mas os 

religiosos não acreditam e consideram falsa, que só Deus fala na base da Bíblia” 

PRT/LAI/CRÇ18, ou, ainda, o facto de alguns pessoas ficarem obcecadas com as 

adivinhas dos curandeiros e não usarem o espírito crítico:  

 

Ele acredita na sorte. Acredita também no curandeiro e crê todas as 

promessas que ele faz. É normal gastar todo o tesouro que tem, até 

mesmo matar a pessoa que mais ele ama, crendo no curandeiro, de que 

tudo que falou vai-se cumprir na vida dele. PRT/LAI/CRÇ2 

 

Referem-se, finalmente, à tolerância religiosa, afirmando que “há alguma tolerância”, 

visível, por exemplo, nos “casamentos mistos” GV/LAII/JVF/A13, neste caso entre 

pessoas de diferentes religiões, defendendo que o importante é ter “qualquer tipo de 

crença”, pois “as crenças são muito importantes, porque elas ajudam-nos a construir uma 

sociedade estável” e “ajudam-nos a preservar os nossos valores, sejam eles morais ou 

culturais” PRT/LAI/CRÇ13. 

 

3.1.1.1.4. Identificação com base nas caraterísticas 

psicológicas e morais 

 

Para além dos múltiplos aspetos relacionados com a identidade já referidos, os sujeitos 

indicam algumas QUALIDADES PSICOLÓGICAS e morais, relativas quer a si individualmente 

— “Além destas questões identitárias gerais da minha região existem as mais pessoais: 

simplicidade; […] gostar de evitar fazer algo que possa ferir a sensibilidade de outrem. 

lutar para o bem estar para com todos” PRT/LAI/IDT8 —, quer aos seus pais — “sou fruto 
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de um pai professor e de uma mãe trabalhadora, humildade e amável” PRT/LAI/IDT36 —, 

quer, também, ao grupo social e/ou étnico a que pertencem — “Carrego marcas do povo 

macua, povo humilde, acanhado, passivo, respeitoso e alguns preconceituosos chamam-nos 

de ‘atrasados mentais’ porque não reclamamos de qualquer maneira quando somos 

injustiçados” PRT/LAI/IDT13 —, quer ainda as suas caraterísticas pessoais na relação com 

o grupo: “Na relação eu com a comunidade, não sou racista, arrogante, ignorante, pois 

gosto de colaborar, aprender com os outros […] gosto de ajudar aos outros, seja vizinhos, 

assim como afastados de mim, sobretudo nos falecimentos e cerimónias” PRT/LAI/IDT10; 

“Não me sinto inferior no seio dos colegas podendo falar sem medo e à vontade. Gosto 

perguntar aos mais experientes as coisas que não percebo nas aulas. Sou humilde e gosto 

de elogiar se alguém for a fazer um bem e vivo da simplicidade” PRT/LAI/IDT24. 

 

3.1.1.1.5. Identificação com base nos valores 

 

Consideramos importante integrar, nesta autocaraterização identitária realizada pelos 

sujeitos, a questão dos VALORES que defendem e que emergiram dos dados (em articulação 

com os “savoir” e “savoir être” de Byram, 1997), em sintonia com o que é defendido pelo 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (Conselho da Europa, 2001, p. 

31), ao referir que “O conhecimento dos valores partilhados e das crenças dos grupos 

sociais doutros países e regiões, tais como crenças religiosas, tabus, história comum, etc., 

são essenciais para a comunicação intercultural”. Estes valores, expressos pelos sujeitos do 

estudo, estruturam-se em torno de alguns aspetos fundamentais: o desejo de paz, de 

liberdade, de igualdade de direitos, de que as pessoas sejam mais solidárias, de lutar contra 

a discriminação, contra as injustiças, de melhorar a comunidade e a sociedade, de continuar 

sempre a sonhar. 

 

o paz 

 

Manifestam, assim, o desejo de “paz efectiva para todos” PRT/LAI/QRS13 — a “minha 

voz actualmente clama pela paz efectiva no país” PRT/LAI/VOZ2; “queremos a paz no 

país e no mundo inteiro, estamos cansados de sofrer” PRT/LAI/VOZ3 —, pois a “tensão 
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político-militar” PRT/LAI/VOZ19, os “ataques” PRT/LAI/VOZ14, a “tensão política” 

PRT/LAI/VOZ12, geram “destruição de vias de acesso como pontes, estradas” 

PRT/LAI/VOZ10, “luto nas famílias inocentes e indefesas” e “retrocede[m] o 

desenvolvimento do país” PRT/LAI/VOZ12. Esse desejo de paz associa-se não só à 

inexistência de guerra, mas, também, à vivência em harmonia, de forma pacífica e com 

respeito pela igualdade entre os seres humanos: “Todos queremos a paz, harmonia, onde 

quer que estejamos e não a guerra, não a violência, não a discriminação, porque somos 

todos iguais” PRT/LAI/MLF44. 

 

o liberdade 

 

Destaca-se o desejo de liberdade — “liberdade e justiça social” PRT/LAI/VOZ8 — que 

não deve ser confundido com “libertinagem”, que se traduz em “abusar da liberdade” 

GV/LAI/CL1/A22, que se pode referir também à “liberdade de expressão”, pois “[…] 

existe muita fraca liberdade de expressão em Moçambique, visto que, sempre que um 

cidadão tenta usar a liberdade, colocando o dedo na ferida, ou seja, focando o âmago dos 

problemas, eis que acaba sofrendo alguma fatalidade, como despromoção, assassinatos, 

ameaças” PRT/LAI/VOZ19, podendo associar-se, igualmente ao desejo que as suas vozes 

sejam ouvidas: “a nossa voz não está sendo ouvida pelas elites, há discriminação dia após 

dia, não há […] direitos humanos e a liberdade da expressão da voz dos moçambicanos” 

PRT/LAI/VOZ1.  

Essa liberdade pode identificar-se com o desejo acima referido de viver num clima de paz 

— “queremos a liberdade […] o povo está passar num clima muito difícil, porque 

encontrámos muitos conflitos militares […] há muitas percas de vida humana na zona 

centro do país. As estradas ficam intransitáveis e queimam os carros” PRT/LAI/VOZ5; “os 

moçambicanos estão preocupados com a paz, querem a liberdade porque agora não temos 

paz, através das guerras que assolam nos últimos anos em Moçambique” PRT/LAI/VOZ6; 

"queremos a paz porque sem paz não vivemos felizes, queremos a liberdade para todos 

Moçambicanos” PRT/LAI/VOZ11 —, que resulta na expressão do desejo de “ser pássaro”: 

“Quero ser pássaro, para ir longe dessa terra, terra de maldade e miséria [...] Quero ser 

pássaro, para não chorar de tristeza, para não ouvir gritos e choros” PRT/LAI/QRS1. 



Parte III. Conceção, implementação e análise do programa de formação 
 

 

 293 

Mas, esse desejo de liberdade pode, também, identificar-se com a questão da equidade de 

género, ao afirmarem que o mais importante para a mulher africana / moçambicana é a 

“igualdade de género” PRT/LAI/NGR30 e a “igualdade de direitos para todos seres 

humanos” PRT/LAI/NGR32, a criação de uma realidade onde exista a “liberdade da 

mulher” PRT/LAI/NGR4, onde ela possa “ter uma voz” PRT/LAI/NGR41 e “ter um lugar 

na sociedade” PRT/LAI/NGR6, pois 

 
Mulher as sagradas escrituras dizem que tu vieste da costela do homem e 

não dos pés para ser pisada, mas sim para ser tratada com respeito, 

valorizada e amada. Força mulher, continuem lutando. PRT/LAI/NGR41 

 

Pedem, assim, a libertação em “África de abuso e violação doméstica contra mulheres e 

crianças” PRT/LAI/NGR4 e a “emancipação da mulher negra” PRT/LAI/NGR14, tendo 

“direitos iguais aos do homem” PRT/LAI/NGR31. 

 

o solidariedade 

 

Há pedidos de solidariedade para aqueles que são vítimas de cheias e de secas — “ seja 

solidário aos assolados pelas cheias e secas” PRT/LAI/VOZ12, sendo por vários sujeitos 

manifestados os desejos de “solidariedade”, “inclusão social", “não discriminação”, “não 

racismo” — “viver num mundo com justiça, harmonia e sem discriminação racial” 

PRT/LAI/NGR27—, “não regionalismo” PRT/LAI/VOZ31, “não [...] ao tráfico de seres 

humanos”, à violência contra pessoas, indefesas, […] à criminalidade” PRT/LAI/VOZ24, 

assim como o desejo de sentirem que as oportunidades são iguais para todos, 

independentemente do local do país onde se encontram: “só tem a liberdade de viver bem 

os que vivem na parte sul do nosso país. [...] a voz dos nortianos e dos centros não estão 

sendo ouvidas. […] a liberdade da imprensa só é implementada no sul do país” 

PRT/LAI/VOZ1. 

De igual modo, os formandos falam sobre a situação económica mundial — “no mundo 

existem pessoas muito ricas e influentes, acumulam riquezas, enquanto que os pobres 

continuam sempre pobres; os países mais ricos do mundo não partilham as suas riquezas 

com os países mais pobres” GV/LAI/FAB/A20 —, desejando que no mundo não haja 
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“segregação racial, discriminação étnica, discriminação religiosa” PRT/LAI/VOZ7 — “não 

queremos racismo e discriminação” PRT/LAI/VOZ9 —, mostrando às “pessoas que vivem 

com o racismo dentro das suas mentes que todos nós somos iguais, seja branco, negro, 

albino, amarelo, etc.” PRT/LAI/QRS14 —, nem “tribalismo” PRT/LAI/VOZ12.  

Há, ainda, sujeitos a referir o “assassinato dos albinos”, a "corrupção nos hospitais e 

escolas públicas” PRT/LAI/QRS3, o “tráfico de órgãos” GV/LAI/SEA/A20, a 

“criminalidade” GV/LAII/NTR/A4 e assassinatos para os quais “não se encontraram os 

culpados” GV/LAI/MIA/A28. Resulta, assim, que, face à “injustiça”, que é “muito grande” 

e face à qual “ficamos passivos” porque “somos intimidados” GV/LAI/MIA/A28, os 

desejos se relacionam com a “igualdade entre os indivíduos", com “justiça para todos”, 

assim como o “respeito pelas origens étnicas de cada cidadão” e pelas “culturas de todos” 

PRT/LAI/QRS9.  

Esses desejos abrangem aspetos mais pessoais e individuais, como “ter um carro” 

PRT/LAI/MAG48, “terminar a faculdade” PRT/LAI/MAG29, “escrever uma obra” 

PRT/LAI/MAG15, “ser poeta” PRT/LAI/MAG25 ou, ainda, ser “presidente um dia para 

representar o povo moçambicano” PRT/LAI/MAG46, aspeto associado também à quebra 

de valores: 

 

[…] só para dar um exemplo: há pessoas que tem uma mínima condição, 

mas aquela mínima condição usam para aplicarem em coisas aparentes; 

por exemplo, a pessoa tem mil meticais, vai comprar sapatilhas de 

trezentos, camisa de trezentos e calça de quatrocentos meticais e, depois, 

volta para casa não almoça. GV/LAI/MIA/A28 

 

o valores da comunidade 

 

Os valores expressos pelos sujeitos abrangem igualmente os valores da comunidade, como 

“o respeito pelos mais velhos”, que “transmitem os seus conhecimentos aos mais novos 

contando histórias educativas ou dando conselhos e ensinamentos” PRT/LAI/IDT30. 

Segundo Taylor e Nwosu, é a esses indivíduos mais velhos — “his elders” —, juntamente 

com “his ancestors, and his God” que pertence a vida de cada membro da comunidade 

(Taylor & Nwosu, 2001, p. 304). 
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Destacam-se, ainda, a “virgindade” que “significa pureza” GV/LAI/A1V/A6, o desejo de 

“igualdade” entre os “moçambicanos […] pelo menos na saúde e educação” 

PRT/LAI/MAG12 —, pois o “mundo não é justo, na medida em que os que fazem boas 

acções são mal vistos e os que fazem más acções são bem vistos”, ou seja, as “pessoas que 

são gananciosas, falsas e intolerantes se dão bem na vida ao passo que as pessoas honestas, 

verdadeiras e flexíveis são castigadas” PRT/LPB/CAM1 —, podendo assumir, de forma 

mais altruísta, o desejo de “ajudar as pessoas que não têm” PRT/LAI/MAG15 ou “resolver 

os problemas das pessoas” PRT/LAI/MAG44. Essa injustiça advém também do facto de o 

mundo “julgar as pessoas pela aparência e não pela essência real do que elas são” 

PRT/LPB/CAM25. Para que "o mundo fosse mais justo” PRT/LPB/CAM7, deveria “haver 

justiça” PRT/LPB/CAM44, “reconhecendo a inocência dos bons e injustiçando as pessoas 

que merecem” PRT/LPB/CAM13, as pessoas “devem mudar de comportamento, devem 

ser mais humanas, menos gananciosas e egoístas” PRT/LPB/CAM23. 

Manifestam, ainda, o desejo de “desenvolvimento do país” PRT/LAI/MAG5, de viver uma 

“vida boa e viver com dignidade com os meus líderes moçambicanos e meus colegas em 

geral” PRT/LAI/MAG17 e a importância de continuar sempre a sonhar — “continuamos a 

sonhar alcançar coisas mais elevadas” PRT/LPB/CDJ4 — de que as “pessoas […] se 

amassem, se ajudassem uns aos outros” PRT/LAI/VIV1. 

 

o patriotismo 

 

Muitos desses desejos referem-se a “Moçambique”, nomeadamente através de expressões 

de patriotismo — como em “valorizar a minha pátria” PRT/LAI/IDT5, “amor à pátria” 

PRT/LAII/MES12 ou em “levantar a Bandeira Nacional” PRT/LAI/QRS15 —, de defesa 

da “moçambicanidade” PRT/LAI/MLF28, assim como ao orgulho pela etnia a que 

pertencem — “Orgulhosamente macua” PRT/LAI/IDT13 —, mas podem também abranger 

o “continente africano” e até o “mundo” PRT/LAI/VOZ7, numa identidade com a 

alteridade — “estar numa sociedade em que as mulheres de todas raças são valorizadas” 

PRT/LAI/NGR12 — e na expressão do desejo de conhecer o Outro: “viajar pelo mundo 

inteiro. Conhecer todas as raças, culturas, em busca de novas experiências” PRT/LAI/ 

QRS7.  
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o família 

 

Há, ainda, a presença ou a defesa de valores relacionados com a família, como “ser 

esposa” PRT/LAI/NGR3 — “ter um bom parceiro para ajudar-lhe a enfrentar os seus 

problemas e as suas preocupações” PRT/LAI/NGR5 —, “ter filhos” PRT/LAI/NGR40 —, 

pois na sua “sociedade uma mulher que não tenha filhos ou que não concebe não é vista 

como mulher” PRT/LAI/NGR38 —, e, também, zelar pela sua "educação” 

PRT/LAI/NGR42.  

 

o respeito pelas minorias  

 

Em termos de valores é, também, referida a importância de não “discriminar os 

deficientes” PRT/TT/EEC1 e contribuir para que tenhamos “uma sociedade livre dos 

problemas sociais como: mendigos espalhados na rua, deficientes sem assistência” 

PRT/TT/EEC1, manifestando abertura face ao Outro, sobretudo no que se refere às 

minorias, mas, também, expressa em questões quotidianas, como a forma de comer, 

procurando colocarem-se no lugar do Outro — “da mesma maneira como nós servimos e 

comemos posteriormente nos sentimos bem, é de tal forma como eles se sentem bem ao 

comerem algo […] Na diversidade cultural, há aspectos que devem ser respeitados” 

PRT/TT/EEC6. 

 

o respeito pela diversidade cultural 

 

No que se refere à diversidade cultural, consideramos pertinente fazer referência aos 

aspetos que foram focados pelos sujeitos na realização de uma atividade que englobava a 

preparação de uma dramatização com o tema “encontro entre culturas”, uma vez que os 

temas selecionados nos podem mostrar de forma indireta os aspetos que consideram que 

estão em contraste ou mesmo em confronto na sua sociedade. Nesse sentido, destacamos: 

os casamentos entre pessoas de diferentes níveis sociais ou académicos, geralmente 

referindo-se à mulher sem estudos, pobre; o encontro entre casais de diferentes zonas do 

país, colocando frente a frente as culturas matrilineares e patrilineares, incidindo sobretudo 

nas questões de equidade de género; a oposição entre brancos e negros, uma oposição com 
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base na cor da pele, que tem subjacentes questões económicas, denotando a oposição 

riqueza/pobreza, concretamente o facto de considerarem que “os brancos” têm muito 

dinheiro; as tensões existentes na relação de um casal, motivadas, geralmente, por ciúmes, 

incidindo também nas questões da igualdade de género; o confronto entre diferentes 

religiões, ou numa representação das religiões, por exemplo, entre “árabes e portugueses”, 

podendo haver preconceitos contra uma delas, por exemplo, devido ao uso de burca, ou, de 

forma inversa, aceitação do modo de cada um comer (com talheres ou à mão) da forma 

como se sentia melhor; o encontro entre sujeitos de diferentes origens geográficas e 

culturais (e.g., macuas e makondes), colocando em oposição diferentes hábitos 

alimentares, conducentes a uma partilha de conhecimentos; o encontro entre 

moçambicanos de diferentes regiões (do norte, do centro e do sul), realçando e valorizando 

vários aspetos como a beleza das mulheres das diferentes zonas; o contacto entre 

portugueses e moçambicanos, acentuando-se algumas diferenças nos hábitos e costumes, 

nomeadamente o facto de comerem sem talheres, de terem diferentes hábitos 

gastronómicos, de as mulheres usarem mussiro, de vestirem capulanas — aspetos que 

podem ser alvo de algum contraste ou que podem conduzir à curiosidade intercultural e, 

posteriormente, a uma aproximação e abertura face ao Outro, que se consideram elementos 

fundamentais integrantes da CI (em articulação com o “savoir être” de Byram, 1997; cf. 

Deardorff, 2006). Esses hábitos e costumes, que são caraterísticos da Província de 

Nampula ou apenas dos sujeitos, são por eles generalizados a todo o país e a toda a 

população. 

 

3.1.1.1.6. Identificação com base nos aspetos económicos 

 

Um aspeto que se relaciona com a afirmação identitária dos sujeitos são os ASPETOS 

ECONÓMICOS, nomeadamente na referência às atividades principais do país ou da região, 

como a “agricultura, a caça e pesca” PRT/LPB/CDJ3: 

 

[…] as actividades praticadas são diversas, tais como: a agricultura, a 

pastorícia, a caça, a pesca, etc. A caça é, geralmente, praticada pelos 

homens e a pesca denominada “wuva” é feita pelas mulheres e crianças 

durante o verão; usam peneiras e pequenas redes para pescar o peixe. Os 
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homens trazem da caça diferentes espécies de carne de caça, tais como: a 

gazela “nahe”, “etetji", macaco, “epila”, rato [...] Encontramos ainda 

mais os outros produtos agrícolas, tais [como]: milho, caracata, mojoeira, 

arroz, etc. Esses produtos identificam, em particular a mapira, a caracata 

e o “thoro”62, a minha identidade”. PRT/LAI/IDT25 

 

Mas também nas referências à “pobreza absoluta” PRT/LAI/VOZ21, à “miséria” 

PRT/LAI/QRS1 — “A minha identidade é, agora, a tristeza, pois sou órfão, não de pais, 

mas de justiça, de comida e de boa liderança” PRT/LAI/IDT35 — e/ou ao “aumento de 

custo de vida” PRT/LAI/VOZ25 e ao facto de uma parte da população viver “sem água 

potável”, “sem serviços básicos de saúde”, “abaixo de um dólar diário”, em locais onde há 

“escolas sem carteiras” PRT/LAI/VOZ12, com “fome” PRT/LAI/VOZ25, sendo que “os 

salários são tão baixos que não cobrem as necessidades básicas” PRT/LAI/VOZ28, 

tornando visível o “desnível cada vez mais crescente entre ricos e pobres” 

PRT/LAI/VOZ24. Nesse sentido, destaca-se o 

 

[…] elevado preço dos produtos no Mercado, deduzido ao elevado custo 

de vida, a falta de indústrias e fábricas internas, dado que as nossas 

riquezas são levadas para o mundo fora, a insuficiência da qualidade do 

ensino nas escolas públicas e falta de boas políticas económicas capazes 

de manter o país desenvolvido das riquezas existentes. PRT/LAI/VOZ4 

 

Os sujeitos referem o desejo de combater “a pobreza”, de melhorar as suas “condições de 

vida”, ao nível da alimentação, da “habitação”, das vias de “acesso” e/ou de 

“comunicação” PRT/LAI/VOZ26, de se “empenharem […] no sentido de um dia poderem 

alcançar o sucesso”, em vez de “envereda[re]m por más práticas como furto, burla, 

corrupção” “para alcançarem facilmente a boa vida” PRT/LAI/VIV3.  

Talvez devido a todas essas dificuldades, muitos dos sonhos dos sujeitos se reflitam em 

aspetos materiais, como ter um “melhor salário” PRT/LAI/MAG27, “não ter muitos 

castigos de fazer compras para a minha alimentação” PRT/LAI/MAG38, “ter uma casa 

melhorada” PRT/LAI/MAG1, “uma casa de 2 pisos” PRT/LAI/MAG19, ou mesmo 

                                                
62 Rato do mato, que se esconde em buracos e que é consumido como alimento. 
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“construir cinco casas lindas” PRT/LAI/MAG22, "um carro de luxo” PRT/LAI/MAG1, 

“uma viatura de luxo” PRT/LAI/MAG19, no fundo melhorarem o seu “modo de vida” 

PRT/LAI/MAG45 “e da sua “família” PRT/LAI/MAG48. 

Mas o dinheiro, para além de ser visto como um meio para melhorar as suas vidas, também 

aparece associado a alguns aspetos negativos, como os raptos — “Já tenho dinheiro que vai 

me raptar” PRT/LAI/QRS3 — ou a afirmação de que as riquezas provenientes dos recursos 

não melhoram a vida do povo — “Para onde vai o carvão do centro, o petróleo e o rubi do 

norte?” PRT/LAI/QRS3. Podemos, talvez, relacionar todos esses desejos com a crença dos 

sujeitos de que, em termos sociais e económicos, “no mundo de hoje tudo vale dinheiro” 

PRT/LPB/CAM46 e de que “quem se dá bem é aquele que tem muito dinheiro e 

influências” PRT/LPB/CAM12. 

E a riqueza pode ser vista em termos de “infra-estruturas turísticas”, “comércio […] 

produtivo”, “aspecto político e social muito elevado” GV/LAII/NTR/A4, e mesmo em 

termos de “diversidade cultural”, de diferentes produtos como “o caju, o sisal, o algodão, 

tabaco”, “o milho, o amendoim e o arroz”, de “minerais como: o ouro o ferro”, “muitas 

pedras preciosas” e “as espécies exóticas”, os “mamíferos e aves” GV/TT/EEC/A4. 

Os sujeitos destacam, em termos económicos, o papel atribuído à mulher como promotora 

da riqueza e do desenvolvimento do país  —“A mulher contribui para o desenvolvimento 

do país na medida em que ela exerce diversos serviços públicos, por exemplo: na 

educação, na saúde, na agricultura, na indústria e outras áreas que contribuem para o bem 

estar de uma sociedade” PRT/LAI/A1V10 — e reforçam a sua preocupação constante com 

o “pão de cada dia” PRT/LAI/NGR8 (sobretudo para “ajudar seus filhos” e “sustentar a sua 

família” PRT/LAI/NGR15)  e com “a sua independência como mulher” PRT/LAI/NGR30 

para que possa ser “independente do homem” PRT/LAI/NGR28. 

 

3.1.1.1.7. Identificação com base na educação e no trabalho 

 

A EDUCAÇÃO e o TRABALHO são igualmente referidos como aspetos de caraterização 

identitária, nomeadamente ao nível dos sonhos a realizar — “Os meus sonhos são: concluir 

com os meus estudos, conseguir um bom emprego” PRT/LAI/MAG3; “gostaria de ser 

professora de língua portuguesa […] mais adiante fazer o mestrado” PRT/LAI/MAG5 — 

ao nível individual — “concluir os meus estudos, ter um bom emprego” PRT/LAI/MAG10 
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—, ao nível comunitário, referindo-se à educação étnica —  "fui educada como uma 

verdadeira mulher macua” PRT/LAI/IDT56 —, e ao nível nacional — a “nossa voz aposta 

mais na Educação, no processo de ensino e aprendizagem de qualidade e formação de 

quadros qualificados para fazerem parte do desenvolvimento do país […] para 

desenvolvimento […] da personalidade de uma forma harmoniosa e equilibrada de cada 

cidadão” PRT/LAI/VOZ26; educar “gerações e gerações” e formar “o homem novo” 

PRT/LAI/QRS8; “ser professora para servir a nação” PRT/LAI/QRS12 —, pois “o 

desenvolvimento de uma sociedade depende da educação, quer dizer, quando mais forem 

educados esses cidadãos mais vão progredir” GV/LAI/MIA/A28. No que se refere ao 

trabalho, podemos convocar Taylor e Nwosu (2001, p. 305) que referem que o trabalho “is 

seen not as a duty that has some eternal reward but as a means to an end, a necessary but 

not a sufficient condition for survival”, o que tomamos como uma das justificações para o 

facto de os sujeitos o associarem essencialmente ao bem-estar financeiro.  

A educação é tomada como um elemento prioritário — “Darei prioridade aos estudos 

depois ao amor” PRT/LAII/VGS30 — e um instrumento que “vai mudar a forma de ver o 

mundo” PRT/LPB/CDJ1, que permite alcançar algo, como uma "bolsa estudo para estudar 

no exterior” PRT/LAI/MAG15, viajar — “ fazer o mestrado ou o doutoramento numa das 

universidades de Portugal ou Brasil” PRT/LAI/MAG22; “eu possa viajar pelo mundo fora 

ensinar, ensinar…” PRT/LAI/QRS9  —, “ter um bom emprego”, ter “uma vida estável” 

PRT/LAI/MAG15.  

No entanto, são também referidas as frustrações causadas pelo esforço não recompensado, 

por exemplo, ao referirem-se ao desemprego: “Quando nos formamos, temos em nós a 

expectativa de um dia sermos enquadrados na carreira profissional e servir a sociedade, 

mas quando isso não vem a realização ficamos frustrados” PRT/LPB/CDJ16.  

 

3.1.1.1.8. Identificação com base nas relações de género e 

na família 

 

Outros aspetos expressos pelos sujeitos relativamente à questão identitária são as 

RELAÇÕES DE GÉNERO e FAMÍLIA, encontrando-se referências a várias questões a elas 
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inerentes, nomeadamente a felicidade conjugal, as relações de poder nas famílias, os 

casamentos e as gravidezes precoces, a violência doméstica.  

Destaca-se a família, que tem para os sujeitos um papel fundamental — “O meu maior 

sonho é de ter uma família feliz e tranquila” PRT/LAI/MAG14; “construir um lar” 

PRT/LAI/MAG33 —, sendo que há uma referência direta da parte dos sujeitos ao facto de 

não poderem, não quererem ou não se verem sem um companheiro e sem filhos — “Não 

me vejo sem um marido […] Não me vejo sem os meus filhos” PRT/LAI/IDT1 —, estando 

sempre associada a família ao casamento e aos filhos: “P: O mais importante do mundo 

para ela é? / A: é a família. / P: A família, muito bem. / A: É o casamento” 

GV/LAI/NGR/A15. 

Os filhos são tomados como a maior riqueza de uma família, sendo, à semelhança do que 

referem sobre os tempos passados, tomado como essencial ter o maior número possível de 

filhos — “Ter no mínimo 3 filhos” PRT/LAI/MAG20; “casar-me, ter filhos, [...] uma 

família com muitos filhos 3 meninas, 4 rapazes” PRT/LAI/MAG55 —, ainda que os filhos, 

sobretudo ao nível da “gravidez prematura” e/ou quando a mãe é abandonada pelo pai da 

criança, possam constituir uma sobrecarga física, económica e emocional:  

 

O pai do meu filho encheu-me de tantas promessas, que não as cumpriu. 

Nisso resultou tantos problemas que provocou entre nós uma separação. 

Senti-me presa, porque já estava super carregada de uma grande 

responsabilidade, mãe solteira, e assumindo dois papéis de mãe e pai, por 

causa da ausência desse pai. [...] Tantas noites acordada a cuidar do 

nosso filho sem estar ali, de lado para partilharmos aqueles momentos tão 

delicados e difícil. Não tava [estava] preparada, tudo novo, mais [mas] 

com o andar do tempo, estou a adaptar-me, ganhando mais experiência 

como é assumir o papel de mãe.” PRT/LAII/PRI1  

 

A gravidez precoce, associada também ao casamento numa idade muito jovem, é tomada 

como um obstáculo à independência da mulher — “Early marriage and childbearing, often 

driven by poverty, appeared to be significant obstacles to achieving future goals for some 

girls” (Packer et al., 2020, p. 18) —, o que afeta, em termos sociais, o seu poder económico 

e desequilibra as relações de poder: “inequitable gender norms and low economic status 
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affected respondents’ self-efficacy and ability to achieve their goals, such as staying in 

school and using contraception to delay childbearing” (Packer et al., 2020, p. 20). Mas o 

ideal do casamento é uma constante, o que é também visível nas produções dos sujeitos do 

nosso estudo. Nesse sentido, a família é referida ao nível dos seus sonhos e desejos — “ter 

alguém sério que possa me amar sem trair-me, portanto homem do meu gosto: bonito, 

claro, calmo e de preferência licenciado” PRT/LAI/MAG6; “ter um bom marido” 

PRT/LAI/MAG7; “ser feliz no meu casamento” PRT/LAI/MAG645 — e aparece como 

uma fonte de preocupação constante, nomeadamente ao nível da saúde — “Ver os meus 

filhos a crescerem saudáveis” PRT/LAI/MAG4 —, da educação —“dar uma boa educação 

aos meus filhos” PRT/LAI/MAG5 —, do desejo de proporcionar aos seus membros 

melhores condições de vida — “Ter casa própria para viver com a minha família” 

PRT/LAI/MAG5 — e de lhes dar apoio financeiro: “ajudar os meus pais” 

PRT/LAI/MAG5; “sustentar as minhas filhas e meus pais” PRT/LAI/MAG10; “ajudar 

meus familiares pobres” PRT/LAI/MAG38; "sustentar os meus filhos, lutando cada 

segundo para que não falte comida no lar e livros para meus filhos” PRT/LAI/QRS10. 

No que se refere especificamente aos casamentos, estes instituem-se como elementos 

identitários, que garantem às mulheres o respeito social —“Os meus sonhos são: ser mãe, 

esposa, respeitada e considerada” PRT/LAI/MAG53 — e vários sujeitos que estão casados, 

tendo sido esse casamento realizado com uma cerimónia tradicional, desejam oficializar 

esses votos, ou no registo ou na igreja, referindo-se, sempre, a necessidade de condições 

financeiras para o fazer: “casar pela igreja e pelo registo” PRT/LAI/MAG40. O casamento, 

assim como a família, é algo que é tomado como uma componente essencial da vida dos 

sujeitos, sobretudo da mulher que se preocupa sempre “em agradar seu marido” e “em 

trabalhar para ajudar a sua família” PRT/LAI/NGR15.  

Os sujeitos da zona norte de Moçambique afirmam a pertença a uma cultura matrilinear, 

que rege as relações familiares: “seguir os princípios da minha linhagem matrilinear, seja 

para situações conjugais assim como da autoridade dentro da família em que o chefe da 

linhagem é o tio materno” PRT/LAI/IDT30 e, especificamente, sobre as relações de poder 

na família, alguns formandos referem que à mulher cabe um “papel inferior”, sendo que 

“cabe a ela: a cozinha, limpeza da casa, cuidar dos filhos, pilar, cuidar do seu marido e 

todas as actividades consideradas leves e sem direito de opinar em questões que 

eventualmente possam apoquentar o lar” PRT/LAI/IDT8, assim como “deve considerar a 
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religião do marido, apostando-se da mesma e desistindo a dela” PRT/LAI/CRÇ20; 

enquanto que “o homem é considerado o “cabeça” do lar, cabendo a ele velar para a 

construção das casa e todas as actividades consideradas fortes” PRT/LAI/IDT8. No que se 

refere a essas relações de poder, apesar de terem sido feitas referências à cultura 

matrilinear, os sujeitos manifestam, como vimos acima, relações de poder desiguais, o que 

é expresso também por outros estudos no contexto moçambicano: “There is a clear 

delineation of roles and responsibilities between genders [num casamento], which serve to 

reinforce discourses of dominance among men and acquiescence among women. These 

assigned duties often serve to widen power imbalances between men and women” 

(Bandali, 2011, p. 1172).  

Nas relações de poder, a educação pode ser um elemento de equilíbrio, no sentido em que 

sendo a mulher “muito humilhada pelo homem”, “se estudou e sabe ler, consegue-se 

defender. Falo na primeira pessoa” PRT/LAII/VGS54. Refere-se, ainda, que a mulher não 

sai de casa “sem a autorização do marido”, “sem a permissão do esposo”, “visto que o 

marido é a cabeça de casa”, ainda que alguém reforce que “a questão de sair com 

autorização ou não depende do relacionamento dos dois” e que uma mulher não sai de casa 

sem “ter certeza que os seus filhos estão de boa saúde, a sua casa está organizada” 

GV/LAI/NGR/A15. Há, ainda, referências a alguns maridos que “não fazem [e/ou não 

deixam as] suas esposas estudar” GV/LAII/JVF/A12, o que é expresso não só nos textos 

produzidos, mas, também, pelos próprios sujeitos quando simulam uma aula sobre o tema 

da “igualdade de género”: “a mulher não tinha como trabalhar, nem de fazer o quê, só de 

ficar em casa, lavar pratos e atender minha vida” GV/TT/PIG/A3; isto mesmo podemos 

ver, igualmente, no exemplo que se segue, onde surge articulado com a questão do género, 

a questão da posse da mulher, o adultério, os ciúmes, entre outros aspetos: 

 

Esposa: Meu marido, ihhh, que saudades, onde é que estavas? 

Marido: Não pode procurar saber onde eu estava… 

Esposa: Não procurar saber como?!! 

Marido: É assim mesmo, quando aparecem esses teus assuntos começa a 

me barrar…. 

Esposa: Que assunto marido?? Eu já disse que você é meu amor e não 

tenho nenhuma relação… 
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Marido: Ok, ok, eu entendo… 

Esposa: Esposo, assim eu tenho que ir à escola, tenho que estudar, estou 

a ver minhas colegas a irem com carros de luxo, mas eu ainda estou a 

permanecer aqui em casa, eu tenho que estudar…[…] 

Marido: Se você está na minha casa e não estou para te fazer estudar… 

Esposa: Eu tenho que estudar… 

Marido: Senhora ou dama, escolhe uma coisa ou casar ou estudar? […] 

Marido: Mulher é assim mesmo! Você está para lavar prato, minha roupa 

e fazer tudo aqui em casa [...] 

Marido: Ir lavar minha roupa e ficar aqui em casa… quando eu vou 

passear… GV/TT/PIG/A3 

 

Ainda sobre as relações de poder, há sujeitos que procuram afirmar a sua diferença face a 

esses posicionamentos, indicando que a questão cultural pode não ser a mais importante na 

escolha de uma esposa — “eu também não vou dizer, vou buscar fulana, porque ela é 

mulher, só porque ela é mulher… vou buscar, não, se ela tiver o que eu gosto, aí não é a 

questão cultural, é questão do físico” GV/LAII/JVF/A12 — ou mesmo que a realização das 

tarefas domésticas, nomeadamente “cozinhar”, pode também não ter importância: 

“docente, quando eu reparo para mim num futuro próximo, no casamento, por exemplo, eu 

me vejo numa posição em que a minha esposa não chega à cozinha, então a questão de 

cozinhar já não me importa” GV/LAII/JVF/A12. 

Especificamente sobre a mulher é destacada a sua beleza, ao ser descrita como “muthiana 

orera (mulher bonita)” PRT/LAI/IDT45, e sensualidade: “As mulheres na minha terra são 

lindas, exuberantes e picantes e possuem um segredo que deixa qualquer homem com água 

na boca” PRT/LAI/IDT52. O papel da mulher é também identificado como papel de 

“mãe”, “geradora de vidas” PRT/LAI/NGR18, sendo, deste modo, elogiada e mesmo 

idolatrada — “Mãe é o ser que nos deu à luz […] Mãe é um ser espectacular e 

insubstituível” PRT/LAI/NGR16 — e associado à “estabilidade da família”, pois é ela que 

“sabe e muito bem como cuidar dos filhos, da casa, inclusive do seu marido” 

PRT/LAI/NGR27 e que tem mesmo “o dever de cuidar o seu lar, assim como do seu 

esposo” PRT/LAI/A1V5. 
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Há, ainda, a associação de algumas práticas ou atitudes à feitiçaria, mesmo quando, a seu 

ver, essas práticas não existem. Ou seja, a mulher do norte afirma que é vista, de forma 

errada, muitas vezes como “mágica” PRT/LAI/NGR1, “cruel” PRT/LAI/NGR30, 

“animalesca” PRT/LAI/NGR7, “falsa” PRT/LAI/NGR12 e “feiticeira” PRT/LAI/NGR22. 

Os sujeitos (sobretudo as mulheres) destacam o facto de, por uma “má percepção”, a 

“Mulher em algumas sociedades moçambicanas ou no geral é aquela que só serve para 

permanecer como guarda de casa, fazendo as actividades domésticas” PRT/TT/EDI8. 

Nesse sentido, indicam que na sua “sociedade as mulheres continuam até hoje 

discriminadas, isto é, os homens […] consideram as mulheres uma sola dos seus sapatos, 

mesmo que ela seja funcionária, eles não conseguem valorizar o empenho desta” 

PRT/TT/EDI23, o que pode ser motivado por uma atitude de submissão por parte da 

mulher: 

 

Se o homem não te der valor e respeito, não te zangues e nem te chateies 

com ele, seja paciente, mulher, paciente do mesmo jeito que tens tido a 

paciência de esperar durante nove meses sem saber que tipo de pessoa 

sairá no seu ventre. PRT/LAI/NGR41 

 

A imagem da mulher associada às tarefas domésticas, colocando em primeiro plano as 

tarefas de cuidar do maridos, dos filhos e do lar, pode ser motivada pela sua educação 

tradicional — “fui educada como uma verdadeira mulher macua” PRT/LAI/IDT56 —, 

pois, segundo a informação transmitida, acima, relativamente aos ritos de iniciação 

femininos, estes influenciam o modo como são concebidas as relações de poder nas 

relações entre homem-mulher. As meninas “aprendem a respeitar o marido” 

PRT/LAII/RIT1, a “ver a poligamia como um acto normal” PRT/LAII/RIT4, sendo a 

“poligamia” referida pelos sujeitos como um “dado cultural” GV/LAII/TMT/A7, a realizar 

tarefas domésticas, como “Lavar a roupa” PRT/LAII/RIT1, e também a como agradar ao 

homem, seja mostrando-se submissa e agradecida — “saber agradecer quando lhe oferece 

algo” PRT/LAII/RIT8, incluindo em termos sexuais: “tratar do sexo do Homem” 

PRT/LAII/RIT1; “dizer ao seu marido que estão no período menstrual” PRT/LAII/RIT1; 

“nunca negar sexo ao marido” PRT/LAII/RIT5;  “como devem limpar sempre o sémen 

derramado pelo marido, nesse caso com as mãos, depois de um acto sexual, mostrando 
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sempre o seu conhecimento ao marido” PRT/LAII/RIT8. Trata-se de uma educação que é 

centrada nas “múltiplas tarefas do lar” PRT/LAII/RIT2, no modo como a menina “deve se 

tratar e tratar os homens” PRT/LAII/RIT3, “nos aspectos de uma futura esposa, mãe” 

PRT/LAII/RIT2, “em benefício do marido e dos filhos” PRT/LAII/RIT2.  

Também nos ritos de iniciação masculinos, “os homens são ditos que são chefes de família 

e esta informação é mal concebida” PRT/LAII/RIT10, sendo exigido aos meninos e/ou 

jovens que assumam um papel de liderança, de força — “é tirada a camisa e deixados 

apenas com um calção e é dado um cajado como símbolo de arma querendo assim dizer 

que o rapaz está numa guerra e que terá de pelejar como Homem” PRT/LAII/RIT2 —, não 

havendo espaço para “incutir nos rapazes a questão de igualdade de género” 

PRT/LAII/RIT10.  

Todos esses aspetos podem, segundo os sujeitos, traduzir-se em “gravidez precoce” 

PRT/LAII/RIT10 e “casamentos prematuros” PRT/LAI/VOZ24, que são “aspectos 

negativos” GV/NTR/A4, mas referidos pelos sujeitos como comuns nas suas comunidades. 

Aí, a mulher assume, segundo os sujeitos, um duplo papel, enquanto ser “bonito”, “útil”, 

“imprescindível”, mas  “inferior”, e um papel de superioridade, enquanto geradora de vida, 

patente sobretudo na imagem da “mãe” — “pensamos em si mãe […] você mãe é a razão 

da nossa existência e do nosso bem viver”; “É imensurável a tua grandeza”; “é um ser 

espetacular e insubstituível” GV/LAI/A1V/A8; “é importante, ela gera o homem, cuida até 

crescer” — e, ainda,  

 

A mulher completa o homem sem ela o homem não seria homem, é a 

mulher que cuida da casa, das crianças e até do próprio homem, ela deve 

ser considerada, respeitada e amada em cada segundo, mesmo que, para 

tê-la, passe por muito sofrimento, depois de adquiri-la ela merece o 

respeito total, porque a partir daquele momento ela é tudo para nós. 

GV/LAI/A1V/A9 

 

Ainda sobre a igualdade de género, ao comentarem, num exercício de LAII, a frase “na 

minha sociedade, entre os homens e as mulheres não existe igualdade", os sujeitos 

afirmaram o seguinte: 
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A: Para mim esta afirmação é verdadeira. 

P: E o que que vocês acham? Há igualdade ou não há?  

A: Não há. 

P: […] Não há igualdade e o que que pode ser feito? […] 

A: No meu entender neste país… é uma comunidade em que a 

população… algumas mulheres já estão a assumir chefia… então dizer 

que há um pouco de igualdade. […] 

P: Então, o que que ia dizer X.?  

A: O facto de algumas mulheres tomarem a posição de governadoras, 

algumas posições políticas, não pode definir a tal igualdade, porque nós 

estamos a falar de comunidade, estamos a falar de um conjunto, onde nós 

encontramos várias diferenças sociais… mulheres que querem assumir o 

lugar dos maridos, achando que são direitos iguais… GV/LAII/JVF/A12 

 

Sobre a relação com os filhos, é dito que há, por vezes, uma relação de medo e não de 

respeito — "os pais chegam e os filhos ficam acanhados e tem mais medo que respeito 

pelos pais”; “os pais acham que os filhos tendo medo deles vão respeitar mais, eles 

confundem medo com respeito” GV/LAII/AES/A20 —, havendo alguns sujeitos que 

referem que os castigos, incluindo os corporais, são necessários para manter o respeito: 

“Não estou a dizer que bater é bom, mas, se ele não bate, os filhos já estão a desrespeitar e 

causam vergonha e falam de sexo em frente dos pais”  GV/LAII/AES/A20. Outros sujeitos 

criticam essa postura, recorrendo à lei: “ele tem uma característica de bater as crianças, 

mas a lei actual diz que ele não pode bater as crianças” GV/LAII/AES/A20. 

O papel do pai é referido com um número mais reduzido de ocorrências do que o da mãe. 

Destaca-se, relativamente a esse papel do pai, o facto de ele desempenhar “uma função 

muito importante para o crescimento da criança”, pois “esta precisa do pai para ter dele o 

amor, carinho, amparo e a educação em geral” PRT/LAI/QGQ1 e porque, socialmente, é 

ele “que acompanha a vida da criança na escola, na saúde e na interação social”, sendo 

responsável, também, pelos “conselhos e as críticas” PRT/LAI/QGQ2. Refere-se, ainda, 

que, em algumas comunidades, “o pai só tem o papel de garantir a alimentação e 

alojamento, sem se fazer presente na educação da criança” PRT/LAI/QGQ5. Nesse 

sentido, alguns sujeitos indicam que “em Moçambique o pai não é visto o melhor 
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educador/amigo da criança”, sendo-lhe “incumbida a missão de velar pela alimentação, 

vestuário e outros aspectos”, cabendo à mãe a parte relativa ao “carinho/amparo”, pois “a 

sociedade moçambicana julga que é a mãe que tem o melhor para o filho” 

PRT/LAI/QGQ7. Mas a maioria dos sujeitos indica que o “pai desempenha um papel 

muito importante e indispensável na vida de uma criança”, defendendo que “a criança 

precisa afeto, carinho, amparo, amor do pai para o seu crescimento harmonioso” 

PRT/LAI/QGQ8 e que é o pai que deve proteger as crianças de todos os “perigos” 

PRT/LAI/QGQ9. 

No que diz respeito às relações de género e família, é, ainda, expresso o desejo de se 

“erradicar” a “violência doméstica63” PRT/LAI/VOZ21, que é referida por vários sujeitos, 

sobretudo as mulheres: 

 

[…] ela dependia do marido… o que acontece com muitas mulheres que 

são vitimas de violência doméstica, não é? […] a violência doméstica às 

vezes ela é feita nas entrelinhas, que o marido vai dizendo: ninguém 

devia te querer, devias te ficar sozinha, sem marido, isto é dito muitas 

vezes […] e a mulher acaba por se auto convencer disso. 

GV/LPB/CTM/A21 

 

As questões de violência doméstica surgem nos textos dos sujeitos de forma implícita e 

explícita, por exemplo, nas referências à violência (e/ou violência doméstica e/ou violência 

contra a mulher e criança), por exemplo, numa dramatização, quando o marido fala 

livremente ao telefone, mas exige saber com quem a esposa fala: 

 

[…] o celular da esposa chama e atende.  

Esposa: alô mano! Saúde desse lado? 

Irmão: (ouve-se no fundo uma voz de homem). Aqui normal. 

(antes de terminar o diálogo telefónico) 

Esposo: (com uma cara de pouca gente). De quem é essa voz grossa logo 

na minha frente? 

                                                
63 Ainda que a grande maioria dos casos não seja denunciado ou reportado, os dados oficiais apontam para 
cerca de 1%, face ao número total da população, de casos de violência reportados nos últimos anos: 2015 – 
24234; 2016 – 25340; 2017 – 25589; 2018 – 26902 (INE, 2018, 2019a).  



Parte III. Conceção, implementação e análise do programa de formação 
 

 

 309 

Esposa: (com o telefone na orelha) hooh! Pai de Queny, você comunicou 

com seu amigo aqui não te interroguei qual é o seu problema? 

Esposo: (agita-se e levanta a mão para arrancar o celular) dê-me essa 

bugiganga… 

[…] (A adrenalina sobe para ambos. Gera-se uma confusão, o vizinho 

ouve o barulho e vem a correr.) […]  

Esposo: (irritadíssimo) Vizinho, nada aconteceu aqui, só que esta senhora 

quer me inferiorizar, mulher não fala nada aqui… 

Esposa: (também agitada) como não falar… 

Esposo: (sem que a esposa termine). Hé! Mulher não fala nada... 

PRT/TT/EEC4 

 

Os sujeitos referem de forma expressa que na zona onde residem “há violência doméstica 

contra todos” PRT/LPB/CTM12, sendo “frequente” “escutar troca de palavras pejorativas 

e abusivas, pais a insultarem seus filhos (principalmente os de sexo feminino)” 

PRT/LPB/CTM4. A “violência doméstica é frequente” PRT/LPB/CTM1, acontecendo de 

“esposa para o esposo e vice-versa”, através de “ofensas morais, violência verbal e 

corporais”, abrangendo, também, os “menores de idade” PRT/LPB/CTM3. Referem, no 

entanto, que “é difícil surgir um crime passional” PRT/LPB/CTM3, pois a “violência física 

ocorre com menos frequência que a psicológica”, devendo-se “realçar que geralmente onde 

ocorre a violência física, ocorre a psicológica” PRT/LPB/CTM4. São vários os sujeitos que 

referem que a situação é preocupante — “na zona onde resido a violência doméstica está 

ganhando contornos alarmantes” PRT/LPB/CTM10, “A situação de violência na minha 

zona é deveras preocupante” PRT/LPB/CTM9 —, sendo que na “maioria dos casos as 

mulheres são vítimas”, “são batidas pelo simples facto de atrasar a refeição, são proibidas a 

estudar, algumas filhas são forçadas a casarem cedo, só para citar alguns casos” 

PRT/LPB/CTM964.  

Há quem fale de violência “contra os homens também”, sendo “as mais frequentes […] 

contra as mulheres e contra as crianças” GV/LPB/CTM/A21, referindo que há “falta de 
                                                
64 Apesar de os dados não terem sido introduzidos no WebQDA com o objetivo de se fazer um estudo com 
base da questão do género, consideramos que poderia ser pertinente um futuro estudo articulando as vozes 
com os seus emissores e com a distinção daqueles do sexo feminino e masculino. No presente estudo e dado 
que muitos dos trabalhos foram realizados em grupo, as vozes são, em muitas atividades, plurais, como neste 
texto do portfólio (CTM9), que foi realizado em grupo por 9 estudantes, dos quais 5 mulheres e 4 homens. 
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diálogo” e que “os dois são culpados”. Quanto à violência contra os homens, refere-se que 

“é geralmente verbal” e que essa “violência em que os homens são vítimas é pouco 

registada” PRT/LPB/CTM9, apesar de existirem “mulheres na sua minoria que violentam 

os seus maridos por estes terem passado noites fora de casa, por terem gastado a maior 

parte do seu salário nas bebedices e por não contribuírem nas despesas da casa” 

PRT/LPB/CTM5, havendo, em casos muito extremos, “mulheres [que] matam seus 

maridos” PRT/LPB/CTM9.  

Em ambos os casos, “as pessoa violentadas têm uma tendência de omitir” 

PRT/LPB/CTM1. Ainda que se defenda que “as vítimas” deviam “imediatamente 

encaminhar os casos às autoridades competentes”, sem “medo” PRT/LPB/CTM10, a 

verdade é que os sujeitos referem que essas situações não são denunciadas porque “as 

mulheres acham que os maridos vão abandonar a casa e elas nunca mais serão casadas e 

passarão a vida solteiras e sem ninguém” PRT/LPB/CTM2 ou que “estas não têm a 

coragem de denunciar os agressores por motivo de pobreza e dependência financeira” 

PRT/LPB/CTM5. 

A referência à violência doméstica pode surgir de forma indireta, quando os sujeitos 

referem a sobrecarga de trabalho que recai sobre a mulher: “principalmente no campo 

vemos as mulheres sobrecarregadas com a lenha na cabeça, um bebe no colo e um galão de 

água nas mãos, enquanto o homem anda livre com a sua catana e rádio” PRT/TT/PIG3. 

Pode surgir também nas questões de uma aula simulada, pela voz de um formando, quando 

pergunta aos alunos se “Proibir uma mulher/sua esposa estudar é violência ou não?” 

PRT/TT/PIG5. Pode surgir, ainda, quando referem que para o mundo ser mais justo se 

devia “acabar com [...] abuso sexual de menores” PRT/LPB/CAM69 ou quando, numa 

planificação de aula, apresentam o seguinte texto:   

 

A vida no campo 

A mamã e o papá vão junto à machamba quase todos os dias. De regresso 

à casa, a mamã traz consigo as enxadas, um molho de lenha deve cartar 

[acartar] água [para] o papá tomar banho e deve preparar o almoço. Isso 

sempre acontece todos os dias que voltam da machamba. 

Nos fins-de-semana a mamã é que lava e se há necessidade de engomar a 

roupa sempre deve ser ela. 
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Um dia ganhei a curiosidade de perguntar ao papá: porque não ajuda a 

mamã?  

O papá respondeu o dizendo o seguinte: “Sou homem, sou dono de casa, 

tenho os meus serviços de homem e as mulheres têm os seus trabalhos 

como mulher. Ninguém pode fazer trabalho do outro/outra, aliás eu é que 

tenho o direito de descansar…” PRT/TT/PIG665 

 

Ou dando origem a alguns “desabafos” quando prepararam uma aula para trabalhar a 

questão da equidade de género com os seus “futuros” alunos: “ser mulher não é sinónimo 

de fazer tudo” PRT/TT/PIG4, pois “Todos nós (homens e mulheres) temos os mesmos 

direitos e deveres” PRT/TT/PIG4. 

Os motivos que conduzem a essa violência são referidos a partir do estudo de um texto que 

os sujeitos selecionaram para a planificação de uma aula simulada: 

 

De acordo o texto, quais são as características da violência dos direitos 

da criança?  

R: Ocupar a criança em actividades domésticas vedando-a estudar, bater 

a criança, não dar comida, não dar de vestir, injuriar e maus tratos. 

Quais são os aspectos da violência doméstica? 

R: Violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, abuso sexual 

de uma criança e maus tratos em relação aos idosos. 

Como é que surgem casos da violência doméstica? 

R: Muitos casos da violência doméstica surgem devido ao consumo 

excessivo de álcool e drogas, mas também podem ser motivadas por 

ataques de ciúmes. 

O que entendes por violência doméstica? 

R: Violência doméstica é todo tipo de violência que é praticada entre os 

membros que habitam um ambiente familiar em comum, que pode ser pai 

e os filhos, ou unidos de forma civil, marido e mulher ou genro e sogra. 

Qual é a diferença entre igualdade de género e a violência doméstica? 

                                                
65  No seguimento da nota anterior, notámos que este texto, integrado numa planificação de aula, foi 
produzido por três estudantes do sexo masculino. 
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R: Igualdade de género é quando homens e mulheres devem ter direitos e 

deveres iguais. Enquanto a violência doméstica é todo tipo de violência 

que é praticada entre os membros que habitam um ambiente familiar em 

comum que, que pode ser pai e os filhos, ou unidos por forma civil 

(marido e mulher) ou genro e sogra. PRT/TT/PIG5 (nossa introdução de 

itálico para facilitar a leitura) 

 

Alguns textos produzidos pelos sujeitos referem que os “motivos que poderão estar na 

origem da violência doméstica” são, principalmente, “ciúmes provocados por traições” 

PRT/LPB/CTM11 — “quando um casal descobre que o seu parceiro/a que tem um/a 

amada/o particular, não só, mas também na medida em que o marido vai ao seu posto de 

trabalho ao regresso não encontra a sua esposa e a sua esposa vem muito tarde” 

PRT/LPB/CTM7 —, mesmo na camada jovem — “verifica-se também na camada juvenil 

na medida em que os jovens descobrem a traição do seu parceiro” PRT/LPB/CTM6 —, a 

“tentativa de preservação do amor/casamento”, a “dependência total dos maridos /homens” 

PRT/LPB/CTM2, o “amor não correspondido” PRT/LPB/CTM3, a “insegurança” e o 

“complexo de inferioridade” PRT/LPB/CTM12, o “consumo de drogas” PRT/LPB/CTM10 

e “de álcool” PRT/LPB/CTM9, “a desvalorização de alguém”, “o ódio” PRT/LPB/CTM9, 

as “frustrações da vida” PRT/LPB/CTM11, a falta de respeito — “quando a mulher ou o 

marido não se respeitam há maior possibilidade de ocorrer violência, muitas vezes as 

mulheres sofrem, visto que os homens têm o complexo de superioridade” PRT/LPB/CTM7 

—, o “desentendimento”, “a pobreza” e o “desemprego” PRT/LPB/CTM6, a “falta de 

diálogo” PRT/LPB/CTM7, “problemas mentais” PRT/LPB/CTM4, a “falta de formação e 

informação” PRT/LPB/CTM11 e, ainda, a "falta de auto-estima”, a “falta de afecto” e a 

“ignorância” PRT/LPB/CTM3. 

A violência doméstica é referida como um aspeto privado, que, mesmo acontecendo em 

público, se procura que seja resolvida em privado e, por esse motivo, ignorada por quem a 

ela assiste: “uma senhora que levava chapada com o marido, mas achava melhor não 

intervir porque são discussões entre o casal” GV/LAII/TMT/A10. 

Destacam-se, ainda, quanto às relações de género e à família, alguns hábitos familiares, 

como “o momento das refeições”, que é, muitas vezes, “feito de forma individual”, pois 

“ninguém espera ninguém e cada um come onde quer” GV/LAI/NGM/A20, ou seja, “as 
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refeições não são postas na mesa”, “a mãe  cozinha e serve os pratos”, “entrega a cada um” 

GV/LAI/NGM/A20, apresentando-se o seguinte exemplo:  

 

[…] os dois filhos vão ao encontro da mãe e a mãe diz: levem seus pratos 

e comam sem discussão. Maria vai almoçar no quintal, enquanto o André 

prefere ficar na varanda da casa e a dona da casa almoça na sala […] 

depois de almoçar, serve o almoço do marido e guarda na mesa. O 

Momade sempre demora, nunca almoça connosco. Dona Ancha reclama.  

[…] o marido aparece cansado do trabalho, deixa a pasta no sofá.  

— Oh Ancha, onde é que está o almoço?  

A mulher, que estava no quintal, corre para sala.  

— O almoço está na mesa.  

— Traga aqui!  

Em vez do marido almoçar na mesa, ele prefere almoçar no sofá. 

Esta dramatização mostra o que acontece no momento das refeições nas 

famílias moçambicanas, particularmente nas famílias de Nampula, 

pretendemos explicar que, cá em Nampula, a maioria das famílias passa 

refeições de forma individual. GV/LAI/NGM/A20 

 

Os colegas confirmam a informação, dizendo “sim, relativamente a esta questão das 

refeições, há famílias que dizem assim: quando alguém me repara quando estou a comer 

não fico satisfeito” GV/LAI/NGM/A20. 

 

3.1.1.1.9. Identificação com base nas viagens 

 

Outro aspeto relacionado com a identidade dos sujeitos são as VIAGENS que realizaram, 

pois expressam as culturas com que contactaram e o modo como as veem, assim como as 

viagens que gostariam de realizar e que se relacionam com os seus sonhos e projetos de 

vida. No geral, todos os sujeitos manifestaram o desejo de “viajar pelo mundo fora para 

conhecer certas e inúmeras terras, procurar novos amigos em diferentes zonas” 

PRT/LAII/VGS29.  
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No que se refere às viagens realizadas, destacam-se aquelas que ocorreram na própria 

província dos sujeitos, nomeadamente dentro da província de Nampula. Aí, são referidas 

deslocações a localidades e locais como “Nacala Velha” PRT/LAII/VGS3, “Ilha de 

Moçambique” PRT/LAII/VGS4, “Mossuril”, “Chocas-Mar” PRT/LAII/VGS13, “Ribaué, 

Malema” PRT/LAII/VGS8, “Monapo” PRT/LAII/VGS16, “Angoche” PRT/LAII/VGS23, 

“Lalaua” PRT/LAII/VGS31, “Nacula, Malema, Angoche, Mongincual, Ilha de 

Moçambique, Moma” PRT/LAII/VGS32. São, ainda, referidas algumas experiências de 

viagem de sujeitos que saíram de uma determinada localidade, onde nasceram, para virem 

à capital provincial, Nampula, onde agora residem: “saímos do distrito de Ribaué, subimos 

comboio” PRT/LAII/VGS3; “Saí de Namina, local onde nasci e vivi com os meus pais, 

para conhecer a cidade de Nampula” PRT/LAII/VGS34. 

Essas viagens são referidas com sentimentos muito diferentes entre os sujeitos, pois alguns 

indicam que não foram muito importantes — “viagens realizadas não foram muito 

animadas para mim, porque nunca fiz viagens fora da província de Nampula” 

PRT/LAII/VGS24; “Fiz poucas, as quais são passam de pequenos passeios por mim 

realizados dentro da minha província - Nampula. Foram viagens sem muita história para 

encantar o leitor” PRT/LAII/VGS33 —, outros referem que, apesar de poucas e/ou dentro 

da sua província, foram importantes e agradáveis: “Apesar de não ter chegado a muitos 

lugares, pretendo, mesmo assim, expressar a minha alegria pelos lugares que eu pude 

visitar, que foram muito interessantes para mim” PRT/LAII/VGS49; “As viagens que 

realizei foram poucas mas divertidas” PRT/LAII/VGS43. 

Ao nível das viagens para outras províncias, dentro de Moçambique, referem-se as viagens 

a “Pemba” PRT/LAII/VGS9, “Montepuez” PRT/LAII/VGS48, “Mocimboa da Praia, Ilha 

do Ibo, Quissanga” PRT/LAII/VGS18, “Mueda” PRT/LAII/VGS53, ao “arquipélago das 

Quirimbas” PRT/LAII/VGS19, e, também, para “conhecer as praias do Wimbe, de 

Maringanha e de Chuiba [...] a praia de Seponi” PRT/LAII/VGS25, na Província de “Cabo 

Delgado” PRT/LAII/VGS1. Têm, também, destaque as províncias de “Maputo” 

PRT/LAII/VGS2 — “a capital do país” PRT/LAII/VGS7 —, da Zambézia — referindo-se 

diretamente “Alto Molocué” PRT/LAII/VGS4, “Quelimane” PRT/LAII/VGS8, 

“Namacura” PRT/LAII/VGS39 —, de Niassa: “Cuamba” PRT/LAII/VGS56, , “Nipepe” 

PRT/LAII/VGS29, a capital provincial “Lichinga” PRT/LAII/VGS53, e o “lago Niassa”, 

também denominado “Lago Malawi” e que “é um dos lugares mais belos [...] um dos 
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grandes lagos africanos e está localizado no vale rift entre Malawi, Tanzânia e 

Moçambique” PRT/LAII/VGS30. São, igualmente, indicadas as províncias mais centrais 

do país, Sofala, através da referência à cidade da “Beira” PRT/LAII/VGS28, que é a 

capital provincial, e à “reserva nacional de Marromeu” PRT/LAII/VGS57, “Tete” 

PRT/LAII/VGS17 — através da referência quer à cidade de Tete, quer à zona da 

“Angónia” PRT/LAII/VGS51 —, e a província de “Manica” PRT/LAII/VGS28 e a sua 

capital provincial “Chimoio” PRT/LAII/VGS51. Ao longo da descrição das viagens por 

parte dos sujeitos são, ainda, referidas localidades e distritos por onde passaram — “Passei 

por várias localidades e distritos: Caia, Ichope, Namacurra, localidade linda de Mocuba, 

Nicuadala e o Rio Zambeze” PRT/LAII/VGS28 — e a referência direta ao facto de se 

tratar de uma viagem para outra província: “se tratou da minha primeira viagem inter-

provincial que me permitiu [estar] de frente à praia pela primeira vez” PRT/LAII/VGS22.  

É feita aqui a indicação de se ver o mar pela primeira vez, que é um aspeto recorrente dos 

textos dos sujeitos: “Antes de chegar de longe vi o mar foi impressionante” 

PRT/LAII/VGS23; “tive o primeiro contacto com o mar” PRT/LAII/VGS39; “fiquei 

admirado com o mar” GV/LAII/VGS/A5; e  

 

[…] a minha primeira aventura a um novo mundo, conhecer a praia, 

confesso que fiquei fascinado com o ar, as cores do mar e pelos 

pescadores que desapareciam aos poucos em busca do peixe. Conheci 

vários animais marinhos que encheram a minha memória de novas 

imagens e aumentaram o meu vocabulário com os seus extraordinários 

nomes. PRT/LAII/VGS26 

 

São, ainda, descritas por três sujeitos a deslocação a outros países: “Tanzânia” 

PRT/LAII/VGS9, “África do Sul” PRT/LAII/VGS12 e “Zimbabué, país da África Austral, 

anteriormente designado por Rodésia do Sul” PRT/LAII/VGS49. 

Os motivos para a realização destas e das outras viagens foram as “visitas aos familiares, 

excursões, convívios e de pesquisa” PRT/LAII/VGS52, as viagens de férias — “porque os 

meus pais já queriam desde há muito fazer esse passeio familiar [...] A praia de Nacala é 

um lugar muito belo, turístico” PRT/LAII/VGS27; “tive uma óptima viagem no tempo das 

minhas férias” PRT/LAII/VGS42 —, a necessidade de acompanhar familiares doentes — 
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“Tive um irmão doente e internado no Hospital Central de Maputo, precisando dum 

acompanhamento ao seu lado” PRT/LAII/VGS2; “acompanhar meu marido, ao hospital” 

PRT/LAII/VGS16 —, as visitas à família — “visita da minha irmã que lá vive há mais de 3 

anos” PRT/LAII/VGS25; “o objectivo foi visitar a minha família, concretamente o meu 

irmão” PRT/LAII/VGS56 —, os motivos profissionais — “a fim de ir fazer exames de 

concurso público na administração” PRT/LAII/VGS3; “ir lá fazer o curso de professorado” 

PRT/LAII/VGS20 —, assim como o desejo de conhecer lugares onde nasceram os seus 

familiares e/ou antepassados — “conhecer a terra dos meus pais” PRT/LAII/VGS4; “nunca 

tinha visto os meus avós e alguns primos” PRT/LAII/VGS17; “conhecer a cultura dos 

meus progenitores” PRT/LAII/VGS17 —, a prossecução dos estudos — “estudar lá, mas 

não foi possível porque os requisitos exigidos e os custos eram maiores” PRT/LAII/VGS9; 

“Inscrevi-me para universidade Pedagógica de Nampula” PRT/LAII/VGS10; “com o 

objetivo de ir continuar com os meus estudos” PRT/LAII/VGS35 —, as viagens religiosas 

— "tinha como objectivos visitar os missionários combonianos” PRT/LAII/VGS12 — ou 

para realização de ritos — “Eu fiz uma viagem a Malema a fim de fazer ritos de iniciação à 

minha menina e depois deixa-la com os pais porque não se comportava bem” 

PRT/LAII/VGS44 —, e, ainda, para visitar lugares históricos, relacionados ou não com a 

história colonial: “onde houve massacre do povo moçambicano pelos colonialistas 

portugueses, foi um dos lugares que tanto desejei conhecer, a terra que foi derramado 

sangue de milhares de moçambicanos”66 PRT/LAII/VGS53.  

As viagens foram feitas quer a zonas rurais — “casas feitas de matope e cobertas de capim, 

quintais feitos de paus” PRT/LAII/VGS1 — quer a zonas citadinas, do interior ou do 

litoral, com “coqueiros” e “lindas praias” PRT/LAII/VGS1. Muitas delas foram marcadas 

pelo medo — “eu estava com medo [...] o medo piorou quando chegámos na estação 

depois de ver militares, polícias, alfas [...] só alívio apareceu quando chegámos em casa da 

                                                
66 Refere-se aqui o sujeito ao Massacre de Mueda, que ocorreu em junho de 1960, e que se considera um dos 
episódios que estão na origem da luta armada de libertação nacional. A informação disponível sobre esse 
acontecimento indica que se realizou uma reunião entre membros da administração colonial e a população 
makonde local (que desejava voltar às suas terras em liberdade) e que, ainda que não haja uma justificação 
clara para os disparos, poderá ter sido uma demonstração de poder por parte das forças portuguesas. A 
situação ter-se-á descontrolado com os cipaios e soldados a disparar sobre a multidão e com a instalação do 
pânico. O número de mortos varia segundo as versões apresentadas de parte a parte, pois as forças 
portuguesas referem cerca de uma dezena de mortos, mas outras fontes referem números entre uma e seis 
centenas (vide Cardina & Martins, 2018). 
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minha tia67” PRT/LAII/VGS3; “como tratava se dum período da noite o medo era maior, o 

que nos motivava era o nosso negócio que íamos fazer, porque sabíamos que depois do 

medo viria a alegria e assim aconteceu o mesmo 68” PRT/LAII/VGS3; “O desconforto 

atacou quase a todos quando fomos escoltados, como forma de viagem ser garantida na 

zona de tensão política militar69” PRT/LAII/VGS7; ou, ainda,  

 

[…] antes de chegar tivemos um grande obstáculo por causa do rio 

Mecuburi que a água encontrava-se fora do seu leito normal, isso devido 

às chuvas abundantes. Estavam no local alguns pescadores com suas 

admiráveis canoas feitas de material local ajudando as pessoas a 

atravessar o rio para noutra margem. [...] tentei ganhar coragem, ergui a 

cabeça e no fundo do coração despedi: “Adeus o mundo...” finalmente já 

estava na outra margem em Lalaua. Na margem do rio estava um enorme 

crocodilo […] PRT/LAII/VGS31 

 

Na descrição das viagens são também descritos outros aspetos, como o primeiro contacto 

com a luz elétrica — “Logo quando entrámos na cidade, naquela noite, comecei a ver 

lâmpadas acesas e eu achei que fosse fogo acendido em cima, como era antes de conhecer 

a energia eléctrica.” PRT/LAII/VGS34; “Tinha no quarto uma lâmpada acesa. Subi em 

cima da cama, comecei a soprar para ver se podia apagar e não consegui. Dormi, aliás 

amanheci, com olhos abertos e sem sono, porque tinha habituado dormir na escuridão.” 

PRT/LAII/VGS34 —, as paisagens visitadas —  “vi paisagens interessantes e belas aos 

olhos, tais como: montanhas, rios, savanas e florestas” PRT/LAII/VGS7—, as atividades 

realizadas — “fiz muitas actividades, tais como: pastar o gado, tomar banho no rio 

Zambeze e tive a oportunidade de degustar alguns pratos que nunca havia provado” 

PRT/LAII/VGS17 —, como o contacto com os familiares — “meu avô contava-me 

histórias lindas e explicava as maravilhas da terra e os perigos do rio Zambeze” 

PRT/LAII/VGS17 —, o contacto com animais selvagens — “Conheci vários animais 
                                                
67 O medo nesta situação não se relaciona com nenhuma situação concreta, pois a guerra civil já havia 
acabado e os acordos de paz já tinham sido assinados, sendo causado pelo facto de o sujeito, então uma 
criança com 8 anos, nunca ter realizado uma viagem longa para uma cidade desconhecida. 
68 Neste caso, o medo advém de viajar em transportes públicos, de noite e em estradas pouco seguras. 
69  O sujeito refere-se à instabilidade vivida em Moçambique nos últimos anos e aos conflitos militares 
ocorridos na zona centro do país, onde os meios de transporte (e.g., carros, autocarros, camiões) eram (e são 
ainda atualmente) escoltados por veículos militares durante alguns quilómetros, na zona do rio Save. 
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ferozes, sobretudo leopardos e até elefantes que fogem da reserva do Niassa” 

PRT/LAII/VGS29; “pude ver animais que sempre tive a curiosidade de ver de perto, falo 

dos búfalos, hipopótamos, porcos-bravos, aves marinhas e os pelicanos brancos” 

PRT/LAII/VGS57 —, assim como a sensação de ter podido “aprender bastante ao longo da 

viagem” PRT/LAII/VGS22, de, no geral, ter sido “uma experiência muito boa” 

PRT/LAII/VGS4, ou, ainda, a ansiedade que precede a viagem: “o meu despertador tocou, 

só que nesse dia não foi para me acordar, eu já estava bem acordada e há muito tempo” 

PRT/LAII/VGS14. 

São, ainda, referidos os contactos com outras culturas, ao nível do que se observa sobre o 

Outro — “Notei que o maior número dos nativos do distrito de Angoche são muçulmanos” 

PRT/LAII/VGS23; “Eles têm as suas danças típicas: miheya, Nssiripuity, Nacula, 

Chawarawa” PRT/LAII/VGS31; “Aqui o feitiço é muito frequente” PRT/LAII/VGS59; 

“Os mais velhos usam bebidas como: otheka, vinho, cabanga etc. enquanto os jovens usam 

drogas como a suruma” PRT/LAII/VGS59 — ou da abertura face ao outro povo, sendo que 

se procuram “novos amigos em diferentes zonas” PRT/LAII/VGS29 — “gente simpática” 

PRT/LAII/VGS28; “a terra de boa gente” PRT/LAII/VGS28; “A gente de Quelimane é 

muito divertida e muito alegre” PRT/LAII/VGS48 — ou, ainda,  diretamente, da referência 

à diversidade cultural das diferentes zonas de Moçambique — “Quanto às diversidades 

culturais, o povo Makonde através da sua arte […] serviram-se das conchas e búzios que as 

praias oferecem […] Foi bom ter conhecido a diversidade cultural pembense, refiro-me dos 

Makondes, Kimuanis e Makuas” PRT/LAII/VGS25; “troca de experiência das diversas 

culturas […] isto quer dizer mesmo sendo da mesma província os distritos têm 

diversificado as culturas” PRT/LAII/VGS32; “uma zona […] com uma diversidade 

cultural, dado que é uma zona fronteiriça com o Malawi” PRT/LAII/VGS39 — e do desejo 

de relacionamento com a alteridade: “conhecer novas terras, apreciar diferentes paisagens, 

conquistar novas amizades e experimentar novos mundos” PRT/LAII/VGS26; “aprendi a 

me comunicar e relacionar-me com pessoas de diversas culturas fora da minha família”  

PRT/LAII/VGS26; “Realizei muitas viagens que me ajudaram a conhecer outros lugares, 

outros povos, convivi com outras culturas e aprendi outras línguas moçambicanas” 

PRT/LAII/VGS47. 
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Quanto às viagens que os sujeitos gostariam de realizar, são indicadas viagens ao nível 

nacional — “Gostaria que viajasse a Beira” PRT/LAII/VGS13; “eu gostaria de conhecer 

algumas províncias do meu país, nomeadamente Cabo Delgado e Maputo” 

PRT/LAII/VGS54; “No que concerne as viagens internas, gostaria de conhecer a cidade da 

Beira, Maputo, Quelimane, Inhambane e Chimoio” PRT/LAII/VGS22 — e ao nível 

internacional —“Eu gostaria de realizar as seguintes viagens: […] viagens internacionais 

tais como: Brasil, Portugal, Paris, Cabo Verde e Angola”  PRT/LAII/VGS3 —, 

evidenciando-se os países da CPLP, com destaque para o Brasil, Portugal, Angola e Cabo 

Verde — “futuramente gostaria de fazer uma viagem para fora do país em particular um 

país da lusofonia para ter mais conhecimento da língua portuguesa e da cultura em geral” 

GV/LAII/VGS/A5; “gostaria de conhecer a princípio os países da CPLP para poder 

vivenciar o conjunto de identidades culturais partilhadas por estes países” 

PRT/LAII/VGS22; “gostaria de fazer uma viagem para fora do país em particular a um 

país da Lusofonia para mais conhecimento da Língua Portuguesa e a cultura em geral” 

PRT/LAII/VGS29 —, sendo também referidos outros países, como “Bélgica” 

PRT/LAII/VGS31, “África do Sul e França” PRT/LAII/VGS43, “Índia” 

PRT/LAII/VGS36, “Inglaterra” PRT/LAII/VGS8, “China e Estados Unidos da América” 

PRT/LAII/VGS9, Itália e “México” PRT/LAII/VGS24, “Suíça” PRT/LAII/VGS39, “Papua 

Nova Guiné" e “Nova Zelândia” PRT/LAII/VGS55.  

Os motivos para a realização dessas viagens sonhadas prendem-se com diversos fatores. 

Ao nível interno destaca-se o desejo de conhecer a “capital” e “apreciar muita coisa que lá 

existe” PRT/LAII/VGS3; ao nível internacional, o desejo de visitar Portugal relaciona-se 

com a “língua oficial” portuguesa,  com o desejo de “conhecer a cultura europeia”, “o dia a 

dia dum europeu ou de um português”,  o “amor pelo Sporting lidera” PRT/LAII/VGS15, 

assim como a “maneira de diversão do povo europeu” PRT/LAII/VGS3, ou, ainda, “Saber 

como são recebidos os negros vindos de outros países fora da Europa” PRT/LAII/VGS34. 

Mas ganha especial relevo o desejo de prosseguir estudos nessa língua —“o desejo de 

chegar a Portugal nasceu desde que escolhi fazer o curso de Português” PRT/LAII/VGS8; 

“para assuntos académicos, ou seja, aumentar os conhecimentos na área desta minha 

formação” PRT/LAII/VGS39 —, denotando-se uma forte ligação a Portugal, mas, também, 

alguns sentimentos contraditórios, geralmente expressos pelo papel do “Outro” (i.e., na voz 

de alguns sujeitos, os outros é que têm sentimentos negativos em relação aos portugueses): 
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“O primeiro ponto será Portugal para conhecer o povo, a terra e mais que ensinou-me a 

escrever e ler, embora outros pensem sempre no negativo mas eu agradeço” 

PRT/LAII/VGS54. 

O desejo de visitar o Brasil é influenciado pelas “novelas e várias imagens que passavam 

na televisão e nos filmes” PRT/LAII/VGS8, pois têm “visto nos filmes e novelas” e 

“parece ser muito bonito” PRT/LAII/VGS4, destacando-se, sobretudo, a alegria e simpatia 

do povo brasileiro — “o povo dessas regiões [Brasil e Portugal] são simpáticos, alegres e 

muito trabalhadores” PRT/LAII/VGS18; “tem pessoas boas e muito humanitárias” 

PRT/LAII/VGS21; “os brasileiros parecem ser um povo simpático e muito alegre” 

PRT/LAII/VGS20 — e o desejo de aí prosseguir os estudos: “O outro motivo é de lá fazer 

o meu mestrado, visto que o Brasil possui melhores faculdades da Lusofonia” 

PRT/LAII/VGS20. 

No que se refere ao desejo de visitar Cabo Verde e Angola, destaca-se a música, a dança, a 

língua —  “gostaria de visitar a cidade de Cabo-Verde para aprender a dançar aqueles 

passos de Kizomba e falar o crioulo” PRT/LAII/VGS24 — e o desejo de “Conhecer mais 

sobre este povo” PRT/LAII/VGS6. 

No que diz respeito aos países referidos fora da CPLP, o sonho de visitar Inglaterra prende-

se com a “paixão” pela “língua inglesa” PRT/LAII/VGS8. As viagens que os sujeitos 

gostavam de realizar aos países EUA, China, Itália, Espanha, França tem a ver com a 

aquisição de “novos conhecimentos” PRT/LAII/VGS9, com o desejo de aí estudar — 

“Ingressar em uma das faculdades desses países é um sonho para mim” PRT/LAII/VGS28 

— e/ou, assim como face aos restante países, i.e. Alemanha, França, “por motivos de 

turismo de lazer” PRT/LAII/VGS22. São ainda indicados motivos religiosos — “Viajar 

para Jerusalém (cidade santa) com o objectivo de conhecer aquela que é a cidade 

incomparável e que mudou a história da humanidade” PRT/LAII/VGS33 — ou o desejo de 

aprofundamento dos conhecimentos sobre as culturas africanas — “vontade de ir à 

Suazilândia e viver por perto a manifestação cultural típica de África, pois este é um dos 

países africanos que tão bem conserva as tradições africanas nas quais tenho as minhas 

raízes” PRT/LAII/VGS33.  

São referidos pelos sujeitos diversos impedimentos para a realização dessas viagens, com 

destaque para os financeiros —“as condições económicas não permitem e isso parece ser 

uma barreira indestrutível” PRT/LAII/VGS8 —, mas indicando-se, também, as “ocupações 
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de serviço e estudos” PRT/LAII/VGS34, “por não ter com quem deixar a casa com medo 

de ser roubada” PRT/LAII/VGS45, porque eram pequenos para viajar quando surgiu a 

“oportunidade” PRT/LAII/VGS50, a falta de “transporte que se usa para chegar lá” 

PRT/LAII/VGS3, a falta de “bolsas de estudo” PRT/LAII/VGS34, os compromissos com a 

família — “nessa altura já tinha um compromisso com uma rapariga e pelo sinal estava 

grávida do meu primeiro filho” PRT/LAII/VGS35 —, as diferenças culturais: 

 

[…] outro obstáculo posso referir a cultura portanto como as culturas são 

diferentes acredito que nos primeiros dias terei enormes dificuldades 

aquilo que é costumes, hábitos como maneira de comer, tipos de 

alimentos; o outro obstáculo é relativo as temperaturas que se verifica ou 

que se caracteriza como temperaturas baixas, em algum momento chega 

atingir 0 grau. PRT/LAII/VGS3  

 

Face a todos esses obstáculos, um dos sujeitos, que tem como sonho visitar Portugal e a 

Índia, desabafa que lhe resta “comer bacalhau” “vestida de sari” PRT/LAII/VGS36 e, do 

mesmo modo que os restantes sujeitos, não desistir — “o desejo, a vontade, o sonho ainda 

moram em mim” PRT/LAII/VGS8 —, pois  

 

Das inúmeras coisas que o ser humano pode fazer, não existe a melhor e 

maravilhosa do que viajar, conhecer novos lugares, novas pessoas, novo 

ambiente, mudar a rotina por algum tempo, apreciar e se deliciar com a 

nova gastronomia, conhecer novas culturas, hábitos e costumes e 

tradições que jamais subiram à nossa mente.” PRT/LAII/VGS57 

 

3.1.1.2. Reconhecimento de similaridades e de diferenças 

entre sujeitos 

 
As culturas são diferentes, tens de estar 
preparado para isso!, disseram-lhe antes mesmo 
de partir. Nem sempre a força que nos faz 
mover os move a eles, e vice-versa!, 
acrescentaram.  

(Coelho, 2016, p. 199) 
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Relativamente ao estabelecimento de RELAÇÕES COM A ALTERIDADE, seja ao nível da 

valorização, hipervalorização ou desvalorização do outro —, com base na noção de que 

todo aquele que não sou eu é um potencial Outro (Dervin, 2015a) —, seja ao nível de 

processos de aproximação ou de afastamento, seja, ainda, através da identificação ou de 

contrastes, importa referir, no mesmo sentido de Malizia (2014), que à construção de 

identidade estão inerentes várias dimensões. Nesse sentido, o processo de construção de 

identidade integra não apenas a dimensão “cognitiva”, ou seja, aquela que “permite 

colocar-nos num campo bastante definido de significados e de valências”, mas, também, a 

de “bússola”, i.e. aquela que “orienta para as escolhas”, a de “diferenciação” (de que 

falaremos nesta secção), que é aquela “que permite aos sujeitos, quer individuais quer 

colectivos, identificarem uma própria especificidade, uma “distinção” do Outro” e, ainda, a 

de “colante social”, ou seja, a que faz a articulação “entre experiências e representações 

colectivas” (p. 240).  

 

3.1.1.2.1. Passado versus presente 

 
Abri um rasgão no tempo, e as memórias 
atravessaram-no como nuvens que irrompem 
do horizonte [...]  

(Júdice, 2015, p. 17) 
 

Começamos por discutir a OPOSIÇÃO que é expressa pelos sujeitos ao nível do tempo, 

ENTRE O PASSADO E O PRESENTE. Esta oposição é apresentada em dois sentidos: no 

sentido de se caminhar para o desenvolvimento:   

 

O grupo supõe que o fraco desenvolvimento da África poderá estar 

ligado ao modo em que os africanos vêem o mundo ao seu redor, uma 

vez que antigamente tornavam-se civilizados (conhecimento das 

ciências), a vida dos africanos se resumia na prática da caça, recoleção e 

viverem aldeias […] Por isso que a África tem caminhado lentamente 

rumo ao desenvolvimento. PRT/LAI/SEA6 
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E no sentido de libertação do passado colonial:  

 

[...] o nosso (Moçambique) que também faz parte da África, também 

esteve a “dormir” no momento em que éramos sujeitos à exploração 

pelos portugueses, mas o povo foi despertando e tanto lutou até acabar 

com o colonialismo. PRT/LAI/SEA5  

 

Consideramos que a abordagem sobre a contextualização histórica e cultural é fundamental 

para a integração dos princípios da educação intercultural neste contexto, pois as 

condicionantes políticas, sociais e históricas influenciam as mundividências e 

mundivivências dos sujeitos, como referem Deardorff e Jones (2012, p. 292): 

 

The importance of understanding these historical, political, and social 

contexts of societies is crucial in the development of greater individual 

and societal intercultural competence. In fact, numerous scholars 

emphasize the importance of context in intercultural competence [...] 

work from Latin American, Arab, and Asian perspectives of intercultural 

competence note how crucial it is to consider the specific contexts of 

intercultural competence practice. [...] This focus on context points to the 

importance of knowledge and awareness in intercultural competence 

development.  

 

Nesse sentido, verifica-se que os sujeitos exploram as referências ao passado colonial, as 

situações de desequilíbrios de poder, referindo-se, também, às influências que perduraram 

ao longo do tempo. É visível o facto destes aspetos contextuais influírem nos processos de 

construção identitária e na auto e heteroconscientização cultural crítica. Ao passado 

colonial em Moçambique são associadas pelos sujeitos, simultaneamente, uma atitude de 

revolta e uma atitude de identificação. A de revolta resulta em afastamento — “ainda há 

mágoas e ressentimentos pelas opressões que os colonizadores portugueses fizeram no 

passado contra o povo africano” PRT/LAII/RCE12; os “castigos corporais ficaram lá no 

passado”, o “negro agora tem acesso a educação”, a “venda de homens negros como 

escravos acabou”, as “mulheres já não são obrigadas a se deitar com o branco 
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obrigatoriamente” PRT/LAII/TMT2; “ouro branco (Marfim) e ouro negro (escravos) […] 

eram explorados e comercializados” PRT/LAII/TMT5 —, podendo estender-se à 

atualidade — “a semelhança da sociedade actual é de ainda ter a concepção de o branco é 

superior em relação a raça negra pois […] há valorização do branco do que do negro” 

PRT/LAII/TMT12 —, sendo referidos como exemplo o seu rápido atendimento nas 

instituições bancárias PRT/LAII/TMT12.  

Há sujeitos que referem, assim, o facto de “muitos” afirmarem que persistem “marcas do 

cenário passado” PRT/LAI/CRG6 não só relativamente aos “brancos”, mas também em 

relação aos “monhés que envolvem ao povo moçambicano nesta vida [trabalho pesado com 

salários baixos]” e, ainda, aos “malianos, somalis e outros estrangeiros oriundos de outros 

países africanos”, afirmando que “Assiste-se, nos nossos dias, o africano a colonizar o 

outro africano semelhante. Afinal, o que fizemos, nós negros coitados, expulsamos os 

portugueses e ficamos a nos oprimir entre negros! É triste!” PRT/LAI/CRG7. 

A atitude de identificação resulta numa aproximação e sentido de pertença — 

“Moçambique pertence à lusofonia porque passou por momentos ou época de colonização 

pelos portugueses” PRT/ML/LUS2_21; “o mundo lusófono está ligado profundamente aos 

países falantes da língua portuguesa, sendo Moçambique um país colonizado pelas 

colónias portuguesas, não fica de fora na lusofonia” PRT/ML/LUS2_28; “compartilha 

identidades culturais com os restantes países que foram colonizados pelos portugueses 

(lusofonia), identidades essas tais como gastronomias, religião, música, língua” 

PRT/ML/LUS2_51 —, denotando “uma forte relação com Portugal construída desde a 

colonização” PRT/LAII/RCE12, que por vezes associam ao que designam por 

“aprendizagem”: “aprendemos a falar português, a construção das escolas, hospitais e 

religião” PRT/ML/LVP1. Importa destacar que a relação com a alteridade, a 

“compréhension d’autrui”, implica e exige “un travail sur soi afin d’éviter de sombrer dans 

une projection et un jeu de miroir ou de sombrer dans une forme de tautologie 

expérientielle où chacun ne fait que reproduire, consciemment ou non, du même” 

(Abdallah-Pretceille, 2011, p. 100), em que não basta estabelecer relações superficiais de 

comparação ou procura de semelhanças e/ou diferenças, mas de procurar compreender as 

relações no contexto em que ocorrem e como processo em devir, continuamente a serem 

trabalhados e, por isso, mutáveis e flexíveis. Esta necessidade de aprofundamento é 

pertinente sobretudo no que se refere à questão colonial, face à qual os sujeitos 
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manifestam, em simultâneo, sentidos de identificação e oposição, de proximidade e 

afastamento, e este trabalho pode ser feito não só através de uma discussão aberta e 

transparente sobre estes temas, mas, também, através de uma autorreflexão crítica que 

pode ser conduzida e mediada pela literatura. 

É referido que “actualmente a sociedade Moçambicana vive em liberdade, isto é, liberdade 

de expressão, trabalho e uma sociedade democrática” PRT/LAII/RCE12, havendo 

“igualdade de direitos entre os seres humanos fazendo com que estes, independentemente 

de sua raça, etnia, sexo, idade, nacionalidade, de entre outros aspectos se sintam cidadãos 

universais” PRT/LAII/RCE13. Nesse sentido, os estudantes referem que “Moçambique é 

considerado um país marcado pela diversidade cultural e social” PRT/TT/EDI4, o que se 

traduz num “modo de ver os outros na actualidade” que é “diferente”, pois “actualmente, 

as pessoas veem as outras como irmãos, sem discriminação e não julgando os outros pela 

sua aparência” PRT/LAI/MLF5.  

A oposição entre o passado e o presente, a opressão colonial e a liberdade, a ausência de 

liberdade e a liberdade, a privação de direitos e o direito à livre expressão, à justiça, à 

educação, é o que mais se destaca nas vozes dos sujeitos — “ninguém hoje aceita trabalhar 

com condições péssimas de saúde”,  “actualmente as pessoas estão livres de fazerem aquilo 

que querem”, “têm o direito a reclamação quando são injustiçadas” PRT/LAI/VIV2 —, 

destacando-se o facto de os sujeitos terem expressado diferentes sentimentos que poderão 

ter tido um efeito catártico face à época colonial. Concretizando, expressaram medo — 

“com aquele medo que há bastante tempo os negros tinham com os brancos […] não se 

viam em qualquer acção que contrariasse ao branco mesmo que algo muito terrível 

estivesse a acontecer” GV/LAI/DNA/A27 —, revolta face aos preconceitos manifestados 

na época — “a questão do preconceito e da superiorização da raça branca, […] o branco 

era tido como senhor” GV/LAII/TMT/A10; “os colonos consideravam o negro como 

escravo como dependente” GV/LAII/TMT/A7 — e contra a violência — “fala-se da 

violência doméstica, em que ele chicoteia o seu empregado, então na sociedade actual 

existem violências” GV/LAII/TMT/A10 —, fazendo-se, aqui, referência, também, à 

existência de violência doméstica na sociedade atual (aspeto já referido atrás no campo das 

relações de género e família).  

Referem-se, ainda, à miscigenação — “a administração colonial que se fez sentir em 

Angola assemelhava-se com a administração colonial aqui em Moçambique por exemplo 
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nós temos a questão da miscigenação, ou seja a união entre brancos e negros, assim como 

Angola, em Moçambique também aconteceu este processo” GV/LAII/TMT/A10 — e ao 

comércio que aproxima as duas épocas — “a liberdade de comércio, lá no texto notamos 

que, em Camaxilo, havia uma cena comercial em que todos tinham acesso, mais os negros, 

os mulatos, todos tinham a sua mercadoria, cada um ia para lá, vendia normalmente, isso 

também acontece nos dias de hoje”  GV/LAII/TMT/A10. Destaca-se, no entanto, uma 

imagem da época colonial generalizada e associada à exploração, ao racismo, às 

desigualdades sociais, face à qual procuram, sobretudo nas dramatizações (cf. 

GV/LAI/DGD, PRT/TT/EEC), trazer a oposição entre a sociedade colonial e a sociedade 

atual (o exemplo que se segue é retirado das gravações de aulas, relativamente à 

apresentação da dramatização e integra a opinião de alguns formandos sobre a 

apresentação dos colegas): 

 

A2: Patrão. 

A1: Vem aqui. Tudo bom? 

A2: Estou bem.  

A1:  Foste à machamba? 

A2: Sim.  

A1: Já concluiu os hectares? 

A2:Não, patrão.  

A1: Porquê?   

A2: Falta um hectare. 

A1:  Porquê? 

A2: Não consegui. 

A1: Não conseguiu? 

A2: Sim.  

A1: Você deverá conseguir! Lavou os carros?  

[…] 

A1: Porque não conclui a machamba? Como é que você não vai à 

machamba? Como é que você não lava os carros? 

A2: Patrão, tinha muitos trabalhos a fazer. 

A1: Você deve fazer todos os trabalhos, está a perceber? Está a entender?  
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A2: Sim, patrão. 

A1: […] eu dei para capinar70 três hectares, apenas capinou um hectare, 

porquê? 

A2: Porque tenho problemas de saúde e não posso fazer trabalhos muito 

fortes. Eu também sou um ser humano. 

A1: E daí? Não tem direito de nada. 

A3: O que foi? Nós estamos no século 21, essa coisa de cor, não cor, já 

passou. Ele é negro, sim, mas é pessoa. Quando tu estás no escuro e ele 

no escuro, conseguem-se distinguir quem é branco quem é negro? 

A1: Não. 

[…] 

A: Bem, como puderam ver, são duas personagens que tinham viajado 

[…] e aquilo que tinham na mentalidade é aquilo que acertaram no outro 

século […] as coisas mudaram e, naquela altura, havia o racismo, mas 

agora as coisas parecem estar a diminuir ou estão a acabar mesmo. Por 

isso, os portugueses que estavam aqui a conversar no século vinte e um 

não tinham racismo um ao outro. 

OA1: É assim, eu acho que, se o tema é racismo, para mim, o tema não 

foi tão focalizado. Para mim, eu acho que tem mais a ver com um patrão 

que trata mal empregados, além do racismo. 

OA3: Primeiro quero parabenizar o grupo, dizendo que fez um bonito 

trabalho. E eu acho que eles já apresentaram bem, que é através do 

trabalho forçado, o que eles faziam, que demonstrava essa disparidade do 

racismo. GV/LAI/DGD/A18 

 

Num outro exemplo, a partir, também, da apresentação de outra dramatização sobre o 

encontro entre um português e um moçambicano do século XIX com um moçambicano e 

um português na época atual, é visível, de igual forma, uma imagem generalizada e 

estereotipada da época colonial, que nos dá a conhecer as imagens dos sujeitos face a uma 

                                                
70 Referência à limpeza das terras, ao acto de retirar o capim, as ervas, com uma enxada ou um instrumento 
similar, associada à prática de agricultura. 
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época em que não viveram mas que continua muito presente nas suas vidas e nos discursos 

quotidianos: 

 

A: Nós também vamos apresentar uma peça quase idêntica […] 

A1: Amanheceu, amanheceu, amanheceu!!! Para trabalhar, trabalhar e 

trabalhar. 

A2:  Bom dia, “patarão”. 

A1: Bom dia, vamos trabalhar. Eh! Senhor, eu disse: trabalho, aqui é 

trabalho, trabalhar […] é para trabalhar. 

A2: Peço beber água. 

A1: Beber  água, o quê? Aqui é para trabalhar, trabalhar, terminar, depois 

beber, trabalhar primeiro… Isso que você está a deixar aqui, isso que 

você está a deixar aqui… é para tirar tudo. 

A2: Sim, “patarão”. 

A3: És muito bonita, estou a ficar apaixonado por você, o nosso 

casamento deve ser marcado, já passa muito tempo, fazer aquele nosso 

filho canequinho. 

A4: Eu gosto da sua cor. 

A3: Claro, eu também gosto da sua. 

A4: Então, primeiro apresentar ao meu irmão… Como é que eh mano? 

A1: Xiiii, você vai casar com o negro? 

A4: Mas ele é uma pessoa como eu… 

A1: E daí e daí… gostar de um negro estranho, que nojo… 

A3: Mas isso aí já está ultrapassado, sabe? 

A4: Isso já passou, era daquele tempo, eu gosto dele. 

A3: Eu gosto dela e ninguém vai impedir isso, seu racista.  

[…] 

OA2: Eu também gostei, acho que foi uma boa interpretação daquilo que 

vocês estavam a imaginar da época colonial. GV/LAI/DGD/A18 
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E é visível, também, nas dramatizações, a oposição entre o passado em que o negro não era 

tratado com igualdade e respeito, e o presente, no qual já não existe, segundo os sujeitos, 

discriminação racial: 

 

A1: Oh, bom dia.  

A2: Como é possível um branco andar com uma negra? 

A3: Isto é normal meu senhor estamos num tempo sem discriminação 

racial e todos somos iguais. 

A2: Não no meu tempo. Os negros só servem para me servir. 

A1: Não, meu senhor, actualmente as pessoas são livres, por exemplo, 

veja, ela é uma negra, mas é minha chefe. 

A2: Afinal nós todos temos os mesmos direitos. 

A3: É claro as pessoas podem se relacionar independentemente da raça 

etnia e país. GV/LAI/DGD/A18 

 

Todos os textos produzidos nas tarefas das dramatizações que envolvem a época colonial 

refletem esta oposição entre o passado e o presente; no entanto, conforme temos vindo a 

notar, verificam-se, em alguns textos dos sujeitos, posições ambíguas face aos colonos, ou 

aos portugueses, ou aos brancos, vendo, por exemplo, os colonos como diferentes no 

campo e na cidade — “aqueles colonos que colonizavam os negros na cidade eram 

diferentes daqueles que viviam na cidade” —, podendo referir que “existem outros também 

que tentavam sentir o mesmo que os negros sentiam” GV/LAI/DGD/A18. Assim, verifica-

se uma mistura de emoções e cosmovisões nas produções orais e escritas dos sujeitos, que 

apresentam uma oposição passado/presente ora centrada na oposição negativo/positivo, 

ora, por vezes, positivo/negativo, como na passagem que se segue que remete para um 

passado idealizado, através do qual se advoga a preservação dos valores tradicionais e 

criticando a imitação de aspetos culturais externos: “No passado era tudo diferente, não 

havia muita entrada de estrangeiros, a cidade era muito calma, não havia violência, 

ninguém seguia cultura dos outros, valorizavam muito a sua cultura” PRT/LAI/MLF16. 

Uma visão que também contrasta com a imagem colonial acima referida é a que se segue: 

“apesar do regime colonial em África, as pessoas comportavam-se de forma harmoniosa; 

eram humildes e pela simpatia mútua, mesmo sabendo que estavam sendo colonizadas”, 
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que se opõe à atualidade, época em que se critica o comportamento de alguns indivíduos, 

pois “as pessoas já perdem o amor ao próximo” e “há violência em toda parte” 

PRT/LAI/MLF17.  

Em termos gerais, a visão predominante no discurso dos sujeitos é, assim, uma marcada 

oposição apresentada entre o passado e o presente, focada, sobretudo, nos aspetos 

negativos, i.e. um passado quando havia “o sofrimento do Africano” e se viviam 

“momentos de amargura na vida” PRT/LAI/MLF12, os moçambicanos “não tinham direito 

à Escola; eram poucos os que podiam estudar” PRT/LAI/MLF19 e era uma altura em que 

“os estrangeiros eram racistas” PRT/LAI/MLF36 e “alguns homens viam o mundo como 

se fosse somente o deles, eliminando os outros por diversas razões como: cor da pele, 

cultura, hábitos, costume, riquezas e conflitos sociais” PRT/LAI/MLF21. E, por oposição, 

um presente, a partir da independência, em que “estamos entre nós e sem colonização” 

PRT/LAI/MLF17, “já o país é nosso” PRT/LAI/MLF19, “não há discriminação entre o 

branco e o negro” PRT/LAI/MLF13, em que “Cada um […] goza de liberdade”, havendo 

igualdade — “os brancos assim como os negros são iguais” PRT/LAI/MLF28. Nesta 

oposição, estrangeiro/colono que “era visto como um estranho” passa “actualmente” a ser 

“como um irmão” PRT/LAI/MLF11, os portugueses que “ainda estão em Moçambique são 

nossos irmãos, companheiros, pois não estão para escravizar nenhum mais” 

PRT/LAI/MLF35, “África está livre da escravidão” PRT/LAI/MLF12, “vive-se num 

mundo de harmonia, amizade” PRT/LAI/MLF64 e há “união dos povos” 

PRT/LAI/MLF30. 

Podemos, ainda, referir nesta relação de contraste entre eu e a alteridade expressa no fluir 

do tempo, em que se marcam nitidamente dois momentos (passado colonial/presente 

independente), a assunção da empatia, colocando-se os estudantes no lugar do Outro: “eu 

serei o estrangeiro quando lá for” PRT/LAI/MLF20, assim como uma ideia de 

reconciliação, ao afirmarem que “devemos selar todos os erros cometidos pelos nossos 

antepassados (negros e brancos) e começarmos a abraçarmo-nos como irmãos” 

PRT/LAI/MLF54. 

Todo o discurso dos sujeitos aparece, assim, centrado na oposição passado e presente, à 

qual está subjacente a oposição entre raças e nacionalidades, face à qual parece haver 

alguma forma de superação, ainda que seja uma questão muito presente na atualidade, que 

pode ser despoletada a qualquer instante. Continuam a existir, na sociedade atual, conflitos 
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sociais, que, podendo nada ter a ver com a questão colonial, parecem ser tomados como 

consequência desse passado histórico, como a “estigmatização através da classe social, da 

raça, das línguas, das culturas, das deficiências, da origem étnica, das profissões, da 

pertença política, das religiões, da escolarização, do analfabetismo, da sexualidade e da 

precariedade” (Rezende & Baptista, 2020, p. 358). Ou seja, as atitudes de desvalorização e 

de discriminação face a grupos minoritários (de que falaremos mais à frente) “constituem 

fontes para estigmatizar o Outro na sociedade e na formação de professores” (Rezende e 

Baptista, 2020, p. 358). 

 

3.1.1.2.2. Identificação / proximidade 

 
Talvez rejeição não seja a palavra mais 
apropriada, o caracol não rejeita o dedo que 
lhe toca, encolhe-se. Será a maneira que ele 
tem de rejeitar? Será. No entanto, você, à vista 
desarmada, não tem nada de caracol, às vezes 
penso que nos parecemos muito. Quem, você 
e eu? Não, eu e o caracol...  

(Saramago, 2002, p. 45) 
 

Ainda ao nível do reconhecimento de similaridades e diferenças entre os sujeitos e 

destes com a alteridade (em articulação com o “savoir comprendre” de Byram, 1997), 

começaremos por apresentar, de forma, mais aprofundada, a IDENTIFICAÇÃO com a 

alteridade.  Esta surge ao nível mais global, com África ou com os povos africanos — “A 

maioria dos países africanos estão ligados a mitos e superstições, principalmente 

Moçambique” PRT/LAI/CRÇ12; a identificação com os povos da CPLP — “Identificamo-

nos uns dos outros” PRT/ML/LUS7 —, no que se refere à colonização portuguesa — 

“além de terem sido colonizados por Portugal" PRT/ML/LUS2 —, ao uso da língua 

portuguesa — “todos são falantes da língua portuguesa” PRT/ML/LUS1 —, pela “ajuda 

mútua” PRT/ML/LUS7 —, porque consideram importante “Manter união entre os países 

pertencentes à lusofonia” PRT/ML/LUS14. Consideram, ainda, que entre alguns desses 

países “temos alguns pratos em comum” PRT/ML/DOP2 — “não encontraste um prato que 

comeste e te sentiste como se estivesses em Moçambique? A2: … feijão… feijoada…” 

GV/ML/DOP/A8 —, não existem “dificuldades na comunicação” PRT/ML/DOP6, “pois a 

língua de comunicação é o português que é a nossa língua oficial como moçambicanos” 
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PRT/ML/DOP17; a identificação com os elementos do seu grupo, quando falam no plural 

— “não reclamamos de qualquer maneira quando somos injustiçados” PRT/LAI/IDT13; 

“Algumas pessoas no mundo, incluindo alguns africanos como eu, acreditam no poder 

divino” PRT/LAI/CRÇ6 —, ou quando se identificam como moçambicanos no geral, 

referindo-se a marcas étnicas ou a hábitos e costumes — “O fogo também é tido como uma 

marca ou elemento cultural […] é usado nas aldeias para iluminação […] e ao redor de 

fogueiras […] o povo toma como lugar transmitir os hábitos e costumes às novas gerações” 

GV/LAI/MAN/A21 —, 

 

Os elementos valorizados no texto relacionam-se com a identidade 

cultural moçambicana por causa dos traços culturais de Moçambique, 

quando o sujeito poético fala das tatuadas bailarinas Macondes podemos 

compreender que as tatuagem e as danças são elementos valorizados por 

este povo moçambicano, mas, também, a água dos nossos rios […], o 

fogo, a lua e o sol  são elementos que são tidos como elementos que 

identificam o povo moçambicano e a sua cultura […] 

GV/LAI/MAN/A21 

 

A identificação com o outro moçambicano, a partir do texto literário, pode surgir em 

relação com o vestuário, nomeadamente no uso da capulana — “identificada no uso da 

capulana pelas mulheres” GV/LAI/PAI/A24 —, com as danças — “temos a dança 

marrabenta oriunda do sul de Moçambique que em algum momento identifica o povo 

moçambicano” GV/LAI/PAI/A24 —, com a gastronomia — “a chima, prato moçambicano 

acompanhada com um molho pode ser vista como uma marca identitária moçambicana 

GV/LAI/PAI/A24 —, com os ritos — “temos o emuali, designando os ritos de iniciação 

feminina” GV/LAI/PAI/A24 —, com os objetos, como o tambor: “no que tange ao 

significado do eu ser tambor, ser tambor significa assumir a identidade moçambicana,  

exaltar  a cultura moçambicana,  a opressão colonial […] o tambor é um instrumento de 

anunciação  […] significa desejo de mudança em busca pela identidade nacional” 

GV/LAI/QRS/A24. 

Esse sentimento de identificação também se pode manifestar: com as personagens dos 

textos literários, sobretudo aqueles do período colonial, em que a relação é estabelecida 
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com os colonizados ou com a “raça negra” no geral — “expressando sofrimento dor e 

angústia pelo modo como os negros eram tratados pelos de raça branca […] condições 

socialmente insatisfatórias que o povo negro estava enfrentando relativo ao racismo e à 

discriminação” PRT/LAII/MES3 —, com os membros da sua família, nomeadamente em 

termos étnicos e/ou culturais — “Da minha mãe levo comigo a língua Nyanja, ocupando as 

margens do lago Niassa”, “carrego comigo, no interior e exterior, as três culturas, tradições 

e crenças diferentes” PRT/LAI/IDT20; “hoje sou fruto de tudo que bebi culturalmente, 

quer do lado paterno, quer do lado materno” PRT/LAI/IDT13  —, com outros povos em 

termos culturais  — “Em relação aos portugueses […] Em termos de cultura têm muita 

coisa em comum” PRT/LPB/PVI11; “em Angola, come-se farinha de mandioca”, não há 

“muita diferença com cultura moçambicana”, “tem a língua portuguesa como língua 

oficial, a maneira de vestir” PRT/LAII/RCE3; “termos culturas basicamente idênticas 

(gastronomia, dança, vestuário etc.)”, “a nossa cultura é idêntica à dele” PRT/LAII/RCE10 

— ou através de processos de imitação, neste caso ao nível do vestuário — “Imitaríamos 

também a usar roupa para esconder as nossas vergonhas, visto que nós andávamos nus.” 

PRT/LPB/PVI14 —, ou, também, ao considerarem que não seriam muito diferentes — 

“uma interação do diálogo e a própria raça, que não constituía grande novidade ao lado dos 

Brasileiros” PRT/LPB/PVI14; “Eram pessoas parecidas connosco na sua estrutura física” 

PRT/LPB/PVI16; “eles achavam que eram pessoas iguais” GV/LPB/PVI/A9 —, ou, ainda, 

através de um sentido de pertença a uma organização internacional: “temos a SADC, a 

união dos países da África austral” GV/LAII/AES/A20. 

Este sentimento de identificação poderia conduzir quer à aproximação entre os povos — 

“me levaria também a fazer uma aproximação deles e faria o possível de fazer troca de 

qualquer objecto da minha terra e receber um dos objectos da terra deles” PRT/LPB/PVI19 

— quer ao reconhecimento da necessidade de mudança, a partir dessa identificação com 

aqueles que reclamam, mas nada fazem para contribuir para a transformação necessária: 

“nós temos de começar a pensar nessas mudanças, mudanças de atitude […] não há-de 

andar nunca se eu continuar com a mesma atitude […] logo alguma coisa tenho que fazer 

para mostrar a mudança” GV/LAI/MIA/A28. 

 

3.1.1.2.3. Contraste / afastamento 
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[…] o país estrangeiro é uma mancha escura 
feita de húmidos tentáculos ao passo que no 
nosso existe apenas o vazio. Como se não 
bastassem as rezas e as línguas, as estradas e as 
tribos, agora até o céu nos quer dividir, até ele 
parece querer cavar mais fundo a linha da 
fronteira. Eles com tudo, nós sem nada!  

(Coelho, 2016, p. 186) 
 
A par destas atitudes de identificação, são expressas pelos sujeitos, também, atitudes 

opostas, de CONTRASTE face ao Outro, seja porque os sujeitos consideram diferente “a 

cor” PRT/ML/LUS3, a “raça” PRT/ML/LUS7/12a14, a “cultura” PRT/ML/LUS3/5/6/ 

11a14, a “fonética e a escrita” PRT/ML/LUS7, a “forma como se expressam as palavras” 

PRT/ML/LUS1, seja porque consideram que não são “estrangeir[os]” PRT/LAI/IDT11, 

seja, também, porque têm uma cultura “diferente de um europeu” PRT/LAI/IDT33, ou de 

um brasileiro — a “cultura do povo brasileiro marca a diferença com a de Moçambique a 

partir de hábitos e costumes” PRT/ML/DOP4 — ou, ainda, de um angolano — “O que é 

diferente de Moçambique é o português de Moçambique com o português Angolano, 

através do sotaque, a cultura, a língua materna é diferente das línguas Moçambicanas” 

PRT/ML/DOP5 — ou cabo-verdiano: “Cabo Verde difere-se com Moçambique pela 

moeda, um pouco da gastronomia e pelo facto de um maior número de Cabo-verdianos se 

expressar em crioulo” PRT/ML/DOP6. 

Esse contraste é marcado por vários motivos, como por não se identificarem com o Outro, 

com os seus hábitos — “pudemos ver que tais homens eram inusitados pois trajavam 

vestes longas que quase cobriam todo o corpo” PRT/LPB/PVI27; —, podendo essa 

distância ser expressa por outra voz ou quando falam por um Outro: 

 

[…] muita coisa nos diferenciava deles. Vinham cobertos desde os pés 

até à cabeça, cobriam os pés com artigos duros como se tivessem medo 

de estragar, seu corpo estava coberto de panos de diferentes tamanhos 

coloridos como as flores da natureza. Cobriam as suas cabeças de panos 

redondos como se tivessem medo do sol, enfeitavam seu corpo com 

artigos reluzentes como as pedras do mar. PRT/LPB/PVI16 

 

A diferença também pode ser marcada da perspetiva do Outro, ou seja, daquele que não é 

igual a mim (e a nós, membros da minha comunidade), através de imagens estereotipadas 
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e/ou de generalizações: aquele que “não tinha sido circuncidado” PRT/LAII/RCE16,  

aquele que me pode influenciar de forma negativa — sobre as telenovelas brasileiras 

afirmam que são negativas por “ensinarem as crianças a serem nudistas” PRT/LAII/NTR 

—, aqueles que “Não são islâmicos” [referindo-se aos angolanos], o país onde há 

“fidelidade no casamento” [Portugal], o país onde há uma “longa esperança média de vida” 

e onde há um “baixo índice de catástrofes naturais” [Brasil], o país onde há muita 

“xenofobia”, onde são “racistas”, onde são “violentos”, onde há “violação e tráfico de 

menores”, mas que tem “lojas grandes e boas” [África do Sul] PRT/LAII/NTR ou, ainda, o 

país com um elevado “desenvolvimento científico e tecnológico”, com um “baixo índice 

de analfabetismo”, com um “elevado nível de vida” e com “modernos e eficientes meios de 

transporte” [EUA]. Esta ideia de contraste associada a uma visão estereotipada e 

preconceituosa é referida por Simpson e Dervin (2019) quando afirmam que uma 

abordagem “exclusive and differentialist” pode ser conducente a uma perspetiva 

essencialista — “which ‘limit[s] the self and/or other to a single identity, a single story” (p. 

674) — e impeditiva do estabelecimento do diálogo intercultural, transportando, 

frequentemente, “stereotypical images which in turn can lead to forms of discrimination” 

(p. 674).  

Por vezes, o contraste verifica-se pelo facto de os sujeitos não se identificarem com os 

costumes dos outros— “Os índios Brasileiros viam os portugueses de uma forma diferente, 

porque os seus hábitos e costumes não eram iguais” PRT/LPB/PVI37; “O que nos 

distingue com as outras pessoas é modo de se comportar perante uma situação (comer, 

estar, falar, agir)” PRT/LAI/PAI1 —, mesmo ao nível nacional —  modo de “vestir de 

falar, comer, os ritos e rituais são diferentes das outras províncias de Moçambique” 

PRT/LAI/IDT33 —, com os seus objetos: “não me identifiquei com tais objectos nem os 

alimentos” PRT/LPB/PVI2. Ou o contraste pode surgir, também, da existência de 

diferenças físicas — “eles eram muito diferentes de nós, eram altos, olhos azuis, com um 

porte físico normal, pele fina e de cor muito branca” PRT/LPB/PVI2; “eram homens 

magros, brancos tinham nariz achatado, usavam roupa muito pesada” GV/LPB/PVI/A12 

—, manifestada sobretudo relativamente aos “brancos”, porque eram “pessoas que nem a 

semelhança de cor da pele era igual” PRT/LPB/PVI38, dando, também, origem a 

manifestações contraditórias em que este afastamento é resultante quer da igualdade quer 

da diferença: 
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[...] as diferenças observam-se somente na raça e na cultura, pois nas 

regiões europeias observa-se mais pessoas de cor branca e na África mais 

pessoas de cor negra. Isso não significa que não existem europeus negros 

ou africanos brancos, mas no que diz respeito à observação feita por nós, 

remete-nos a esses aspectos, que o povo europeu e africano têm toda 

composição física e humana idênticas, excepto a cultura, cor de pele, 

hábitos e costumes de cada povo. PRT/LAI/SEA8 

 

O contraste advém, para muitos sujeitos, da estranheza causada pela alteridade — “eles 

eram muito estranhos” PRT/LPB/PVI2; “veríamos os navegadores Portugueses como 

pessoas estranhas para a nossa região, uma vez que seriam novas caras” PRT/LPB/PVI21; 

“um povo estranho, de fala estranha, o jeito de vestir estranho e tudo quanto traziam era 

estranho” PRT/LPB/PVI36 — e até a sua comida “para nós tinha um sabor extraterrestre" 

GV/LPB/PVI/A12. Ou o contraste pode surgir da impossibilidade de comunicação: 

“Falavam numa língua muito difícil de compreender” PRT/LPB/PVI2; “não se entendia a 

sua língua” PRT/LPB/PVI19; “falavam algo tão complicado que eu não percebia” 

PRT/LPB/PVI26; “Havia pessoas a falarem uma língua que não se percebia” 

PRT/ML/DOP11; “com gestos perguntei-lhes, o que eles queriam? Mas eles não 

perceberam nada” GV/LPB/PVI/A12.  

As diferenças que são reconhecidas no Outro são identificadas com um sentimento de 

desconfiança —  “eu teria uma visão contrária a dos índios isto porque os índios ficaram 

mais confiantes aos navegadores sem primeiro procurar saber qual era o objectivo da 

chegada dos navegadores portugueses àquela região” PRT/LPB/PVI10 —, de espanto — 

“nós nunca tínhamos visto uma raça diferente da nossa e achávamos que somos únicos na 

terra” PRT/LPB/PVI12; “ficaríamos admirados ao ver gente com um nariz comprido, uma 

postura traseira não agradável, com uma pele, bem branca, quase leve e macia” 

PRT/LPB/PVI33 —, ou mesmo de inimizade — “eu, no lugar dos índios naquela época, 

veria também os portugueses como além de navegadores, também como inimigos, isso 

através da diferenças culturais e diferentes modos de vida.” PRT/LPB/PVI13 —, 

extensível ao modo como são apresentados os povos ou lugares desconhecidos. 
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A diferença pode ser marcada pelos próprios sujeitos em relação aos seus hábitos e 

costumes por os considerarem diferentes dos da alteridade. Nesse sentido, importa 

convocar Taylor e Nwosu (2001) que referem que há, nas sociedades africanas, normas, 

regras e valores que guiam as ações individuais e as aproximam entre si, distanciando-as 

das do Outro. Na atividade de receção de um cidadão estrangeiro, por exemplo, os sujeitos 

referem que deveriam mostrar-lhe [ao cidadão estrangeiro] “como funciona a nossa 

cultura, uma vez que é diferente da dele” PRT/LAII/RCE11, especificando essa diferença 

da seguinte forma: “Ficou muito curioso com a forma como os moçambicanos lavam os 

dentes”, “as casas de banho eram compostas diferentes das do seu país” PRT/LAII/RCE16; 

o “modo que tomamos o banho usando uma caneca”, “a forma que tomamos as refeições 

em conjunto usando o mesmo prato mais de duas pessoas e usando uma esteira”, “a 

maneira como nos lavamos após as necessidades maiores” PRT/LAII/RCE18; na “frente 

dele teríamos o cuidado de não proferir insultos, contar histórias violentas” 

PRT/LAII/RCE2, “não usaríamos palavras obscenas ou palavrões na língua Emakua ou 

mesmo em português” PRT/LAII/RCE8; “Nunca diríamos em frente dela expressões 

insultuosas, falar barato ou até gritar, para não a deixar desconfortável com o ambiente" 

PRT/LAII/RCE9; “ficaríamos com medo que ele não gostaria mercado do Waresta por 

causa da agitação e do comportamento dos comerciantes perante os clientes” 

PRT/LAII/RCE6.  

O contraste pode também ser marcado, conforme referimos acima, através da oposição 

passado/presente — “No passado eram comum ouvir dizer que os estrangeiros (os outros) 

são pessoas que vêm para nos “explorar” e, em contrapartida, nós tínhamos que os 

extorquir o mais que pudéssemos” PRT/LAI/MLF4;  “[n]o tempo antigo, o espírito de 

irmandade entre povos não se fazia sentir pelo concreto, pois era possível castigar alguém 

pertencente a um outro povo e não existir nenhum remorso PRT/LAI/MLF9; “No passado, 

particularmente no período colonial, não havia harmonia, porque os estrangeiros 

colocavam as suas regras e os nativos, querer ou não, tinham que cumprir com a 

orientação. Isto mostra a falta de liberdade” PRT/LAI/MLF15; “embora tenhamos sido 

colonizados pelos portugueses, os que ainda estão em Moçambique são nossos irmãos, 

companheiros, pois não estão para escravizar nenhum mais como os outros pensam” 

PRT/LAI/MLF35 — sendo que “No passado, um estrangeiro era visto como um estranho, 

mau, destruidor devido à colonização que dominava” PRT/LAI/MLF47 e no presente 
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“convivemos com várias pessoas, de culturas estranhas, origem, raça, etnia e hábitos 

diferentes”, havendo sempre o cuidado de ficar “de olhos nelas” para “não voltarmos a 

viver o que aconteceu no passado com os nossos antepassados” PRT/LAI/MLF57. O 

contraste surge, assim, também, face à colonização e ao passado histórico, ao qual 

recorrem como elemento de identificação e com o qual estabelecem relações de oposição, 

referindo-se à “repreensão originária do colonizador” PRT/LAII/MES12, remetendo-nos 

para uma “época desligada do resto do mundo”, em que “os africanos não tinham a 

liberdade de expressão, não possuíam domínio da terra que os viu nascer, quer dizer, não 

tinham domínio da África", pois “tudo era manipulado, estruturado e organizado pelos 

colonos”, traduzindo-se em pobreza, “enquanto que no resto do mundo havia uma 

progressão económica, social e humana” GV/LAI/SEA/A25. Associada à questão da 

colonização, mas também em termos gerais, surge a noção de que quem vem de fora ou é 

estrangeiro deve ser evitado ou afrontado — “procuraria formas de criar condições de 

combater os forasteiros” PRT/LPB/PVI17 —, porque representa um perigo ou porque quer 

“tirar proveito da nossa inocência” PRT/LPB/PVI18, ainda que, na maioria dos textos, se 

verifique uma aproximação gradual ao Outro, numa abertura ao estabelecimento de uma 

relação ao longo do tempo: “Pouco a pouco iríamos, conhecendo-os e eles a nós e, 

mediante as atitudes favoráveis ou desfavoráveis, iriam-se definindo as tendências entre 

ambas partes. Se conviveríamos ou se divergiríamos. Assim, finalmente, o tempo iria 

decidir” PRT/LPB/PVI32. 

Outro fator de afastamento são as generalizações que são apresentadas relativamente aos 

outros povos, ao afirmarem, por exemplo, que “os angolanos não aceitam facilmente a 

cultura dos outros, consomem muita bebida alcoólica e outros jovens não gostam de 

estudar”  PRT/ML/DOP8, ou que o povo da “Amazónia” apresenta “características de 

selvagens” PRT/ML/DOP10, ou que, relativamente aos povos africanos com que 

contactam, é “difícil nos relacionar com um somaliano”, “por causa daquilo que chamamos 

falta de conhecimento da cultura do outro”, pois “entre africanos, estamos a notar que 

existem pessoas que têm a coragem de atacar os outros” e “notamos violência entre nós 

mesmo africanos” GV/LAII/AES/A20, ou, ainda, entre moçambicanos, pois “de 

moçambicano para moçambicano não vamos encontrar uma união total”, pois, apesar de 

“em qualquer lugar se fala[r] da união”, nunca “será uma união total por causa dessa coisa 

de diferenças culturais e nascermos em pontos diferentes, vão existir lutas entre nós” 
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GV/LAII/AES/A20. Verificamos, deste modo, que o afastamento e o contraste podem ser 

estabelecidos através de generalizações face ao próprio povo moçambicano ou aos 

elementos da sua comunidade:  “o povo daqui é muito cobarde”, “há-de aparecer alguém 

na esquina a dizer que foi fulano, são também traidores”, há “inveja”, “falta de união”, 

“preferem trabalhar muito na venda do que ingressar-se na escola, então isso é um tipo de 

preguiça mental" GV/LAII/NTR/A4.  

Sobre todas essas marcas de contraste entre o sujeito e o Outro, parece-nos importante 

referir que elas podem ser o resultado de vários fatores, quer do passado colonial já 

referido, quer dos discursos perpetuados ao nível político, social ou comunitário, assim 

como da tentativa de preservação de culturas que são já mescladas e híbridas em si mesmo. 

Conforme indica Dias (2018), “é necessário não ter a ilusão de regressar a um passado 

tradicional”, mas sim de “saber lidar com identidades transitórias e incompletas e 

complexas que se constroem todos os dias” (p. 140). É nesse sentido que se refere que “a 

cultura « local » africana, não pode mais ser identificada com uma cultura pura, autêntica”, 

uma vez que é necessário ter em conta “as influências da colonização portuguesa, da 

globalização e da regionalização”, pois a “identidade cultural moçambicana” é “marcada 

pela diversidade”, resultando de “rupturas e continuidades com tradições” e do efeito de 

“elementos locais e globais” (Dias, 2018, p. 139). Torna-se, assim, urgente “negociar com 

as novas culturas em contacto, em que o indivíduo não tem uma identidade fixa, mas deve 

aprender a incorporar traços culturais oriundos de vários lugares, espaços, histórias e 

temporalidades” (Dias, 2018, p. 140). 

 

3.1.1.2.4. (Hiper) Valorização do outro 

 

Nesta relação com a alteridade que é, como observámos nos excertos, contraditória e 

complexa, não só há indícios de identificação e de contraste, mas também há marcas de 

VALORIZAÇÃO do Outro, ou até mesmo hipervalorização, às quais iremos opor, 

posteriormente, marcas de desvalorização. 

Relativamente aos portugueses, quando se colocam no lugar dos índios, na época colonial, 

tomam-nos como “pessoas de outro mundo”, pois eram “evoluídos, civilizados e 

industrialmente revolucionados” PRT/LPB/PVI1. Há, assim, marcas de uma 

hipervalorização patente no modo como os navegadores são descritos — “eram duma 
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sociedade trabalhada e desenvolvida” PRT/LPB/PVI1; “tinham uma vida sócio-cultural 

civilizada e evoluída” PRT/LPB/PVI5; “gente superdotada de sabedoria” PRT/LPB/PVI6; 

"até podíamos pensar o rei era Deus e todos como o respeitavam, a nossa visão seria de que 

ele era o salvador. No caso dos barcos, podíamos pensar que eram transporte para os seus 

ou seja para o paraíso” PRT/LPB/PVI7; “enviados de Deus para a salvação e civilização 

dos índios” PRT/LPB/PVI6; “pessoas com uma cultura mais avançada de todas” 

PRT/LPB/PVI6; “pessoas dotadas de sapiência e salvação; pessoas abençoadas, diferentes 

e superiores a eles” PRT/LPB/PVI10; “donos do planeta talvez” PRT/LPB/PVI39 —, 

identificados com “deuses” PRT/LPB/PVI16/39, por serem “pessoas tão especiais, bem 

evoluídos, superiores e dotados de conhecimentos e que podiam servir de modelo” 

PRT/LPB/PVI40, “merecedores de um tratamento especial” PRT/LPB/PVI5, aqueles que 

"mereciam grande respeito”, pois “demonstravam uma civilização e nova visão” 

PRT/LPB/PVI25. Essa visão dos portugueses, quando se colocam no lugar dos índios ao 

ver os navegadores pela primeira vez, apresenta uma perspetiva exagerada e demasiado 

exaltada do Outro. Essa perspetiva pode, ao mesmo tempo, simbolizar o que seria no 

século XVI o contacto com um Outro diferente e denotar um reflexo da posição 

etnocêntrica manifestada pelos povos europeus na época dos descobrimentos. 

Há também marcas de valorização de algumas caraterísticas que os sujeitos atribuem aos 

povos e/ou países, manifestadas através de visões estereotipadas e/ou generalizadas. 

Moçambique, parecendo querer corresponder à ideia de que “para sermos valorizados e 

respeitados pelos outros, primeiro temos que nos valorizar e nos respeitar” 

PRT/LAI/MLF16, é destacado por ter uma relação de amizade “com outros países” e por, 

ao ser um local de “encontro de vários povos e culturas”, se instituir como um lugar de 

“diversidade de culturas” PRT/LAII/NTR. Especificamente, há aspetos que são 

valorizados de diferentes províncias, cidades ou vilas do país. Da província de Cabo 

Delgado elogiam o facto de a sua população ser “gente hospitaleira” e de haver uma 

“valorização da cultura”; da Zambézia destacam o facto de quererem “aprender mais”, o 

gosto por estudar” e o facto de falarem “bem português” e dentro dela, concretamente de 

Quelimane, sendo valorizados a beleza, o dinamismo e a bondade das pessoas, assim como 

o facto de serem “trabalhadores” e “acolhedores”; do “sul” é referida a “hospitalidade” do 

povo, que é, também, “divertido”, “decidido e unido”. Dentro da província de Nampula, 

destaca-se a população de Angoche por serem “unidos”, “sérios”, “profissionais” e “boa 
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gente”, de Ribaué por serem “pacientes”, “acolhedores” e “inocentes”, e da Ilha de 

Moçambique, por serem “hospitaleiros” e os “homens” serem “bons companheiros” 

PRT/LAII/NTR.  

Verifica-se, também, a partir dos textos literários, a valorização do mestiço, daquele que é 

fruto dos casamentos mistos — “ele carrega dentro de si dois genes, um da raça negra e 

outro da raça negra [branca] e este facto o faz sentir-se ainda mais satisfeito por saber que 

duas naturezas o constituem” PRT/LAII/MES7; possuir muitos valores adicionados pelo 

facto de ser resultado do cruzamento de duas raças” PRT/LAII/MES3 —, e de diferentes 

povos, cujos países gostariam de visitar, como Angola, onde seriam “surpreendidos com 

músicos nacionais, praias, o nível de desenvolvimento, o ouro”, o “diamante” 

PRT/ML/DOP1 e por um povo “receptivo”, hospitaleiro PRT/LAII/NTR, como Portugal, 

onde “as cidades todas são maravilhosas”  GV/ML/DOP/A8 e os indivíduos “de lá são 

trabalhadores”, “são maravilhosos” GV/ML/DOP/A8, e sobretudo o Brasil, tomado por 

muitos sujeitos como “o melhor dos países falantes da língua portuguesa porque tem maior 

valor no mercado internacional” GV/ML/DOP/A7, imaginando que ao chegar a esse país 

se sentiriam “como se estivéssemos no paraíso terrestre” GV/ML/DOP/A7. Esse é o país 

que para os sujeitos tem as “melhores novelas”, os “melhores jogadores” de futebol”, uma 

“boa qualidade de ensino”, sendo marcado pela “diversidade cultural” e por “relações de 

amizade com outros países do mundo” PRT/LAII/NTR. São, ainda, valorizados outros 

países, como a Arábia Saudita por ter “seriedade na justiça e ordem”, “pena de morte para 

os traficantes de drogas, assassinos”, “castigo pesado aos ladrões, adúlteros”, por garantir a 

“preservação da identidade cultural”, a “integridade nos trabalhos, estudos e religião”, 

como a China por ser “industrializada” e o seu povo ser “inteligente e criativo”, e, ainda, 

como a África do Sul por ser um país “desenvolvido”, “produtivo”, “rico”, onde há “acesso 

ao emprego” e “qualidade nos hospitais” PRT/LAII/NTR. 

 

3.1.1.2.5. Desvalorização do outro 

 

No entanto, estes e/ou outros povos e países também são alvo de DESVALORIZAÇÃO. Os 

portugueses, vistos pelos índios, são promotores de “conflitos entre os locais”, pois, de 

forma premeditada, pretendem “distrair aos nativos, para que pudessem explorar a riqueza 

e a forma humana” PRT/LPB/PVI17, concretamente “a exploração do ouro, prata e outros 
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recursos que os índios possuíam” PRT/LPB/PVI25. Relativamente ao Brasil, os sujeitos 

falam de alguns aspetos negativos como a “prostituição”, a “marginalidade”, a 

“criminalidade” e a “imoralidade” PRT/LAII/NTR, expressando que os brasileiros, 

sobretudo os “jovens”, “consomem drogas, alguns são orgulhosos, alguns manifestam o 

racismo, a ladroagem com recurso de armas de fogo e facas” GV/ML/DOP/A6. Referem, 

ainda, o “tráfico de drogas” e “de pessoas”, a “marginalidade”, a “corrupção”, a 

“imoralidade sexual” nos EUA, o racismo e a “alimentação estranha” na China. 

Relativamente às províncias, cidades e vilas moçambicanas, referem-se os “casamentos 

prematuros”, “a desistência escolar”, o “orgulho”, a “corrupção”, a “feitiçaria”, o 

“adultério”, a desvalorização da língua e/ou cultura “dos outros” e, especificamente sobre o 

sul do país, falam sobre o “racismo”, a “criminalidade”, o “regionalismo” e/ou 

“tribalismo” e, também, a “valorização da cultura dos estrangeiros” PRT/LAII/NTR, 

aspeto que podem verbalizar da seguinte forma: “Até que os estrangeiros já têm os nossos 

comportamentos e nós já temos comportamentos deles” PRT/LAI/MLF16. 

 

3.1.1.2.6. Ser humano como múltiplo e complexo 

 

Verificámos, desta forma, que se reconhece O SER HUMANO COMO MÚLTIPLO E 

COMPLEXO, dotado “de uma identidade que se assemelha e, sobretudo, me distingue dos 

outros seres humanos que povoam esta esfera planetária” PRT/LAI/IDT14. A este 

propósito, Malizia (2014) refere-se aos “vários si próprios existentes cujo nível máximo é 

obviamente representado pelo mesmo si próprio” (p. 241). Os sujeitos são assim iguais aos 

outros e diferentes deles — “sou uma mulher igual a tantas outras africanas, europeias, 

asiáticas, australianas e americanas. Porém, tenho minha própria identidade, que me 

particulariza, que me individualiza e me distingue de outras mulheres africanas, 

moçambicanas” PRT/LAI/IDT14; “Minha identidade é um número único nessa 

comunidade, sociedade, país e o mundo todo. Por exemplo eu sou o número três e o mundo 

todo não pode existir um outro três” PRT/LAI/IDT28 —, pois 

 

Não cabe nestas linhas tudo o que eu sou e que poderia marcar distinções 

nítidas entre mim e os outros. Porém, a verdade é que eu sou o que sou, 
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diferente de outros seres humanos, mas sou igualzinha a eles. Esta é a 

minha identidade que tanto me orgulho dela. PRT/LAI/IDT14 

 

Há um reconhecimento por parte dos sujeitos de que as identidades e as culturas se 

mesclam e se influenciam, uma vez que indicam que é “difícil, nos últimos anos, falar de 

uma identidade, pois há muito contacto cultural que acaba alterando ou influenciando os 

traços identitários de um indivíduo” PRT/LAI/IDT19 e que há uma tentativa de conciliar 

os valores tradicionais com os valores modernos: “a nossa sociedade tem seus valores e 

alguns valores são tradicionais” e “neste momento temos uma confrontação e temos uma 

parte que é a dos valores tradicionais e a outra parte também queremos conviver com os 

valores modernos" GV/LAII/AES/A20.  

Os sujeitos afirmam que “o comportamento do Homem é tão complexo” e “isto não é de 

hoje” PRT/LPB/CAM16, ou seja, reconhecem a complexidade inerente a todos os seres 

humanos, assim como a partilha de espaços, a influência mútua, como se abrissem espaço 

para que a alteridade aí caiba também — “não basta ser da cor negra, ou seja, não é a cor 

da pele que determina em grande medida a africanidade, porque a África é composta de 

várias raças” PRT/LAII/CAF15; “a civilização africana actual está ligada ao ocidente, pois 

há marcas da civilização ocidental facto que nos deixa [imperceptível] africana actual é 

híbrida” PRT/LAII/CAF20 “ —, reconhecendo que “hoje em dia, África goza de uma 

mistura de civilizações” PRT/LAII/CAF32. 

Essa complexidade estende-se aos aspetos culturais: “ninguém é representante da cultura à 

qual pertence, mas possui uma cultura particular resultado das experiências pessoais de 

vida” PRT/LAII/PRINT6, que se institui como um reconhecimento, nas atividades finais 

do programa de formação, e adquire uma especial importância dado o forte elemento 

comunitário e das culturas tradicionais. Reconhecem, desse modo “O direito de ser 

diferente” pela “valorização das diferenças individuais, uma vez que cada um é diferente 

do outro” e “o resultado da associação de várias culturas” PRT/TT/EDI3. Podemos, a este 

propósito, recorrer ao termo “hibridização” referido por Dias (2018a) relativamente “às 

misturas de religiões, hábitos, crenças, músicas, culinárias, etc.” (p. 135), afirmando, com a 

autora, que “Hoje em dia encontramos muito poucas culturas puras que não se misturaram 

com outras” (p. 135). A “hibridização cultural” é tomada por Dias (2018), à semelhança 

dos sujeitos, como a “evidência mais notória da ruptura e da associação entre a cultura 
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colonial e a dos colonizados”, contendo em si —, em conjunto e, por vezes, 

simultaneamente, — “um desejo de retorno às tradições ancestrais e também um desejo de 

modernidade ou de pós-modernidade” (p. 137). Reconhecendo esses desejos de 

preservação cultural e de globalização,  Dias (2018) frisa áreas culturais, na cultura urbana 

moçambicana, onde considera visíveis os processos de mestiçagem e hibridização, como 

na “literatura moçambicana” — incluindo “empréstimos lexicais, estruturas sintácticas 

misturadas, onomatopeias e palavras onomatopaicas, formas conversacionais oriundas de 

várias línguas” —, na “pintura”, onde são visíveis as marcas de várias correntes, na 

“música”, onde são visíveis as diferentes “fusões”, conducente a que “A cultura urbana 

moçambicana encontra-se ao mesmo tempo fora e dentro da cultura ocidental e da cultura 

autenticamente africana” (p. 138). É, por esse motivo, que Dias (2018) se (e nos) 

questiona: 

 

Não seria melhor aceitarmos o que somos neste presente pós-colonial e 

que a língua e os traços culturais portugueses que ficaram em 

Moçambique (e que nós incorporamos como o vinho, a cerveja, o bife, as 

batatas fritas, o cozido à portuguesa (prato típico de muitos restaurantes 

moçambicanos ao Domingo), o fato, a gravata, as calças, os sapatos, a 

Igreja, a própria Escola, que no formato oficial é de origem Ocidental) já 

nos pertencem? Não resolveríamos assim de forma mais pacífica e 

harmoniosa o conflito que “teimamos” em manter entre tradição e 

modernidade, entre a cultura global e a local? (p. 138) 
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3.1.1.3. Vislumbre de processos de construção identitária 

 
Sintetizando esta análise realizada em torno das vozes dos sujeitos, e iniciando pelos 

processos de autoconscientização e expressão identitária e cultural identificados, 

importa referir que surge uma perspetiva mais estática e fixa (e.g., Bennett, 2009b), que os 

sujeitos associam a uma identificação com base em: localização geográfica, sentidos de 

pertença étnica, caraterísticas físicas, culturais, psicológicas e morais, assim como nos 

valores pelos quais regem as suas vidas e em aspetos sociais, como as relações familiares e 

de género, a educação e o trabalho, as viagens, e, ainda, em aspetos económicos que 

consideram que marcam a sua identidade. Surge, também, e simultaneamente, uma 

perspetiva identitária e cultural mais dinâmica e mutável (e.g., Abdallah-Pretceille, 2006; 

Dervin, 2010a, 2017), associada ao reconhecimento de similaridades e de diferenças no 

contraste dos seus sentidos de pertença com aqueles da alteridade, através de movimentos 

contínuos e em tensão de proximidade e afastamento, de valorização e desvalorização do 

Outro. Esses processos de construção identitária com base no contraste com a alteridade 

também se verificam na perspetiva de como é tomado o ser humano, que, na sua assunção 

como múltiplo e complexo, promove o combate das generalizações e dos estereótipos. 

De um modo mais detalhado, verificamos que o principal e mais destacado sentido de 

pertença dos sujeitos é a identificação com base na localização geográfica: enquanto 

africanos, moçambicanos, que nasceram e/ou viveram numa determinada região. A esta 

identificação surge vinculado, também, um sentido de pertença étnico como macuas ou 

makondes71 (ou de outra etnia) que se associa a uma zona ou região do país (i.e. como os 

macuas de Nampula ou os makondes de Cabo Delgado, ambos do norte do país). 

Realçamos, neste sentido, o facto de os sujeitos se tomarem como diferentes entre si, no 

sentido de cada um ser diverso (Dervin, 2010a), mas com uma identidade de grupo muito 

forte. Por outras palavras, é dado um peso enorme à identidade comunitária, no sentido do 

que Taylor e Nwosu (2001, p. 302) referem, com uma “common experience, struggle, and 

origin” partilhada pelos africanos. De facto, a identidade de grupo, através das histórias 

contadas pela família e pela comunidade, assim como através dos ritos, é influenciada e 

partilhada com os sujeitos desde a sua infância, sendo que eles se identificam com ela e a 

                                                
71 Referem-se estas duas etnias e não as outras apenas pelo facto de terem sido as mais referidas pelos 
sujeitos do estudo. 
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afirmam orgulhosamente quando falam sobre si. Essa identidade comunitária e étnica 

contribui para “apagar”, de algum modo, a identidade individual que existe e que está lá, 

mas superada pela identidade grupal, pois as opiniões e atitudes são geralmente 

influenciadas pelas normas do grupo (como também faz notar Obeng-Quaidoo, 1986). 

Intrincada com a questão étnica e com a pertença geográfica surge a identificação com 

base nas caraterísticas físicas, sobretudo no que se refere à cor da pele, que se toma como 

elemento identitário ao qual se associa todo um passado histórico e cultural, que integra a 

questão colonial e a oposição nacional/estrangeiro, “negro”/”branco” que, na verdade, nem 

sempre corresponde a essa distinção. Também as caraterísticas psicológicas e morais são 

referidas, mas sem grande destaque, sobretudo no que se refere às caraterísticas dos pais, 

da comunidade, do povo, e, em casos reduzidos, ao sujeito enquanto ser individual. 

Destaca-se, pelo contrário, e principalmente, a identificação com base em caraterísticas 

culturais. Estas caraterísticas situam-se ao nível das línguas que os sujeitos falam, que 

conhecem, com as quais contactam, que são de escolarização, da família, da comunidade, 

dos antepassados, a LO e de unidade nacional, as autóctones e as que vêm de fora, as com 

as quais comunicam com o outro e viajam, as dos poderes e dos afetos e que usam como 

maternas, segundas e estrangeiras. É, nesse sentido, que Firmino (2015) se refere às 

línguas como, simultaneamente, instrumentos de comunicação e de construção de 

identidades, não só pelo valor que assumem e pelos espaços que ocupam, num jogo 

dinâmico, de relação com os outros e com o mundo, mas, também, como um instrumento 

através do qual a identidade se constrói, ou seja, em comunicação e na relação com a 

alteridade.  

Em termos culturais, destacam-se, ainda, as danças e as músicas típicas de uma 

determinada região ou associadas a uma determinada etnia (como acontece, por exemplo, 

com a dança mapiko, uma dança makonde realizada em cerimónias, festas e ritos, 

relacionada, também, com a resistência ao domínio colonial, ou com a dança xigubo, dos 

povos ronga, que é associada à preparação dos guerreiros antes de uma luta ou batalha), 

marcadas pela simbologia do tambor, dado que juntos, danças e som do tambor, remetem 

para práticas e ritos locais. 

E também integra no processo de construção identitária e cultural dos sujeitos a 

gastronomia, com a referência aos pratos típicos de uma determinada região, com destaque 

para aqueles da zona norte, mas, também, com a indicação do modo como são feitas as 
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refeições, i.e. o modo como se come e onde se come, incluindo a alusão às bebidas caseiras 

confecionadas localmente, como a aguardente de cana de açúcar. É importante, ainda, 

referir o vestuário e os adornos, com destaque para o uso da capulana, do mussiro, das 

missangas e para as tatuagens, que são conotadas com os ritos, sobretudo os de iniciação, e 

com processos de sedução, podendo, ainda, associar-se à etnia makonde, sobretudo no que 

se refere às tatuagens faciais, associadas à beleza, à distinção entre amigos e inimigos, e 

que, atualmente, por questões sociais, não são realizadas pelos mais jovens; assim como os 

jogos, os objetos e as atividades principais, nomeadamente o jogo n’thuva que é frequente 

ver a ser jogado nas ruas. Entre os objetos, a peneira (associada à mulher e à gastronomia), 

a catana e o machado, a enxada e a esteira são associados simbolicamente a Moçambique e 

a hábitos e costumes da sua população. Entre as atividades destacam-se a pesca, a 

agricultura, a pastorícia e caça, mas também os trabalhos sobre o ferro, a madeira (e.g., o 

pau-preto), o bambu e outros elementos locais como sisal, palha, caniço e vime. 

Integram, ainda, os elementos de autocaraterização identitária e cultural as crenças, as 

religiões, os ritos e as cerimónias. Os sujeitos associam aos ritos, que consideram 

integrados em várias fases da vida, o ideal Ubuntu, ao qual está inerente um sentido de 

pertença grupal, e até mesmo à humanidade, que implica que cada um de nós é o que é 

porque assim se institui na relação com os outros, o seu grupo, a sua comunidade, a 

humanidade em geral. Os ritos têm, nesse sentido, uma forte componente plural, no sentido 

de serem o espaço onde os valores identitários e culturais da sua comunidade e etnia são 

transmitidos, contribuindo também para que aquela criança/jovem passe a ser pertença e 

responsabilidade de todos. 

No que diz respeito às religiões e às crenças, referem-se sentidos de pertença às religiões 

católica, muçulmana e protestante, mas, principalmente, à religião tradicional, numa 

identificação como africanos que acreditam em várias crenças e referindo vários mitos e 

superstições. Mencionam, sobretudo, o curandeirismo e a figura do curandeiro como 

fundamental, ao qual recorrem em caso de doença, falta de dinheiro, falta de sorte, 

problemas familiares ou para defesa contra ataques de feiticeiros. Destaca-se, ainda, no que 

se refere como cultos tradicionais, o culto ao embondeiro, junto ao qual vão rezar para 

pedir paz, riqueza e chuva, e, dado que é essa árvore que, assumindo o papel de um deus, 

permite a ligação com os antepassados, estabelecendo uma mediação entre os mundos 
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material e espiritual, é junto dela que vão não só fazer pedidos, mas, também, colocar 

oferendas.  

Em termos de elementos de autoconstrução e afirmação identitária e cultural, os sujeitos 

destacam, ainda, vários valores que se assumem como ideais que se querem atingir e/ou 

concretizar e como orientações que regem as suas vidas, como, no primeiro caso, a paz e a 

liberdade e, no segundo caso, o patriotismo e a solidariedade. A estes junta-se a 

comunidade, como elemento estruturador da sua identidade social, e cujos princípios são 

integrados desde tenra idade, com a assunção dos direitos e deveres inerentes a esse 

sentido de pertença. Importa, ainda, referir o valor da família como fundamental para os 

sujeitos, que o tomam como imprescindível não só para a sua felicidade pessoal, mas 

também para a sua aceitação social. 

Um outro elemento de construção identitária é o aspeto económico, uma vez que, para 

além das principais atividades económicas do país, dos produtos (e.g., sisal, algodão, caju, 

amendoim) ou dos seus recursos naturais, renováveis e não renováveis, há um sentimento 

de identificação com a “pobreza” e com a “miséria” com que lidam no dia-a-dia e que 

consideram como algo que os carateriza enquanto moçambicanos, referindo os baixos 

salários, a fome e/ou a impossibilidade de fazer face às necessidades básicas. Em termos 

identitários, os seus percursos são traçados tendo em conta, também, o que pretendem em 

termos financeiros, i.e. melhores salários, casas “melhoradas” e bons carros, o que é 

reforçado pela expressão de que aqueles que têm sucesso são os que têm dinheiro e 

influência.  

Em termos identitários, os sujeitos fazem, ainda, referência à educação e ao trabalho, no 

sentido de verbalizarem o facto de os seus sonhos de terem um bom emprego, de concluir 

os seus estudos superiores e/ou da progressão académica, ao nível do mestrado, por 

exemplo, marcarem, também, os seus sentidos de si. Ainda que o emprego seja muitas 

vezes expresso como um meio para atingir um fim, a ele está inerente um sentido de dever, 

de servir a nação, educando as futuras gerações. Associam-se aqui as viagens enquanto 

elementos de construção identitária, pelo facto de se relacionarem, também, com a 

aprendizagem e o desejo de progressão académica. No entanto, para além desse sentido de 

aquisição de conhecimento, aumento de poder social e progressão nos estudos, as viagens 

surgem intrincadas com o estabelecimento do diálogo intercultural, no desejo de visitar 
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outros lugares, outros países, conhecendo e contactando com outros povos, as suas 

culturas, os seus hábitos e costumes.  

Apesar de se considerar que “expressing personal opinions is not a common feature of 

African communication processes” (Taylor & Nwosu, 2001, p. 300) ou que os africanos 

têm dificuldades com questões sensíveis ou consideradas tabu (Nwosu, Taylor, & 

Onwumechili, 1995), um dos elementos mais marcantes da autoconscientização cultural e 

identitária foram as relações de género e a família. Entre essas questões de que não se 

pode ou deve falar, Taylor e Nwosu referem “those related to sex, income, age, and other 

personal issues” (2001, p. 300). No entanto, ainda que os autores referidos indiquem que 

“African worldview is deeply rooted in symbols that go much deeper than words” (pp. 

301-302), consideramos que os sujeitos conseguiram expressar as suas caraterísticas 

identitárias e sobre elas refletir, nomeadamente no que diz respeito às relações de género e 

à família, referindo e problematizando relações de poder, violência doméstica, casamento e 

gravidez precoces e papéis de género, tendo para tal contribuído o tipo de atividades 

propostas no programa de formação, conforme veremos à frente. Há, neste âmbito, a 

expressão da importância da família e a ela inerente a noção de construção de um lar, 

sendo que, no discurso das mulheres, elas afirmam o facto de não se imaginarem sem um 

marido e sem filhos. Denunciam, ainda, as desigualdades nas relações em termos de poder, 

no que se refere ao papel da mulher como doméstica e cuidadora do lar, do marido e dos 

filhos, e ao facto de ser impossibilitada de estudar após o casamento. Em oposição, podem-

se referir os papéis de destaque assumidos pela mulher ao nível profissional, como 

ministra, governadora, reitora ou vice-reitora, diretora provincial, entre outros, e a situação 

familiar, onde deve assumir uma posição de humildade e subalternidade face ao marido. 

Há várias referências à violência doméstica, tomada como uma forma do agressor ser 

respeitado e como meio de educar os filhos.  Em complemento ao papel da mãe como 

cuidadora surge o papel do pai, descrito pelos sujeitos como de acompanhamento à 

integração social da criança, à importância dos conselhos e críticas e, ainda, o facto de ser 

tomado como o elemento que garante a subsistência da família. 

No que se refere ao reconhecimento de similaridades e de diferenças entre os seres, 

inerente à construção dinâmica da identidade, os sujeitos referem-se à oposição entre o 

passado e o presente, num sentido de libertação do passado colonial, face ao qual há um 

sentido de revolta. Os sujeitos exploram as referências ao passado colonial, referindo-se a 
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relações construídas com base em desequilíbrios de poder, sobretudo a partir dos textos 

literários relativos à literatura colonial dos vários países. Apesar de se considerar que a 

época atual contrasta totalmente com o passado colonial em termos de liberdade e de 

direitos e deveres, há referências ao facto de a influência colonial perdurar no tempo, seja 

por se considerar que “o branco” usufrui de alguns benefícios e/ou valorização na 

sociedade atual, seja por se considerar que há alguma opressão exercida sobre os 

moçambicanos por outros povos africanos, como somalianos e malauianos, o que os 

remete para uma situação de subalternidade e pobreza. Destaca-se, ainda, uma ideia de 

reconciliação com o passado que sugere, em sentido metafórico, um abraço como irmãos. 

Há, também, marcas de identificação e proximidade com o Outro, marcadamente com 

África e os povos africanos, assim como com os países da lusofonia, destacando os 

formandos os elementos que os aproximam, como a língua e a gastronomia, e, ainda, com 

o Outro moçambicano, aquele da sua família, da sua comunidade, que partilha consigo 

caraterísticas, e os de outras etnias e/ou regiões, com os quais partilham hábitos e 

costumes. Alguns sentidos de identificação são construídos a partir dos TL, ao partilhar a 

dor do Outro africano (ou também do índio brasileiro) mais uma vez nos textos relativos à 

época colonial.  

E, por oposição, há, também, marcas de afastamento e contraste face à alteridade, que se 

centram em aspetos como a cor da pele e/ou a raça, a escrita e a pronúncia, e, sobretudo, as 

culturas, que resultam, muitas vezes, de imagens estereotipadas do Outro e de 

generalizações. O afastamento é marcado em termos de diferenças físicas e/ou de hábitos e 

costumes, afirmando-se sentidos de diferença ao nível do “falar”, do “agir” e do “estar”. 

Essa diferença é, por vezes, antecipada, como na atividade RCE, na qual os sujeitos 

preveem que o Outro não goste ou se sinta mal com alguns hábitos ou modos de agir, 

marcando-se, neste caso, o afastamento à partida antes de haver um contato efetivo com a 

alteridade. Mas esse afastamento também pode advir da oposição referida acima entre 

passado e presente, num sentido de apartamento daqueles que têm uma “origem”, uma 

“raça”, uma “etnia”, “hábitos” diferentes e/ou que têm “culturas estranhas”. As 

generalizações são também um fator de afastamento. Elas podem conter uma orientação 

negativa, no sentido, por exemplo, do racismo que associam aos sul-africanos, e uma 

orientação positiva, como, também a título de exemplo, na evolução tecnológica dos EUA, 
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referindo-se não apenas ao Outro estrangeiro, mas, também, ao outro nacional e aos 

moçambicanos em geral, através da utilização de expressões como “o povo daqui é...” 

Os sujeitos expressam, também, quer um sentido de (hiper)valorização, quer de 

desvalorização do Outro. Há a valorização do Outro moçambicano, de outras províncias e 

etnias, e do Outro estrangeiro, sobretudo no que se refere aos países da CPLP e, de entre 

estes, com destaque para três países: Angola, Brasil e Portugal, países que gostariam de 

visitar, os quais elogiam (por exemplo, relativamente ao Brasil é utilizada a expressão 

“paraíso na terra”) e com cujos povos gostariam de interagir. Dentro dos sentidos de 

valorização da alteridade, importa referir o facto de, ao mesmo tempo que tomam, no que 

se refere à época colonial, os navegadores portugueses como elementos perigosos que 

podem vir com o objetivo de explorar o povo e a terra, também manifestam imagens 

hipervalorizadas, ao descrevê-los como “evoluídos”, “civilizados”, “industrializados”, 

“salvadores”, com ligação com o divino, num articulação com a questão religiosa. Pelo 

contrário, a desvalorização do Outro aponta, conforme referido, para a exploração de 

riquezas e do homem por parte dos portugueses nessa mesma época colonial. Em termos 

da atualidade, a desvalorização surge da atribuição de caraterísticas e/ou elementos 

negativos às cidades e países, no sentido de se referirem aos hábitos e costumes de um 

dado local. Nesse sentido, no que se refere a outras cidades e províncias de Moçambique, 

são indicados os casamentos prematuros, a corrupção, a feitiçaria e o adultério.  Quanto a 

outros países, destacam-se vários (e.g., Brasil, África do Sul, China) aos quais os sujeitos 

associam aspetos como a marginalidade, o tráfico de drogas, a criminalidade, a corrupção 

ou, por exemplo, uma “alimentação estranha”. 

Consideramos, assim, que os formandos conseguiram estabelecer relações complexas na 

tensão entre aproximações e afastamentos com a alteridade, confrontando sentidos de 

pertença, modos de ser e de ver e atuar no mundo, no sentido referido por Arezki (2008) de 

que a base de um indivíduo pressupõe o reconhecimento de si face aos outros, da sua 

individualidade e do seu reconhecimento pela alteridade. Consideramos, por conseguinte, 

como um primeiro grande passo da parte dos sujeitos, o facto de, ainda que apresentem 

imagens mais ou menos estáticas, marcadas sobretudo pelos sentidos de pertença 

comunitários e sociais, tomarem o ser humano como múltiplo e complexo. Reconhecem 

que cada ser humano pode ter algo em comum com os outros, mas que tem também algo 

particular. Cada identidade integra, assim, sentidos de pertença múltiplos, que se mesclam 
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e se tornam híbridos. Neste contexto, os sujeitos referem a integração nesses processos da 

procura de conciliação entre valores tradicionais e modernos. Importa referir o 

reconhecimento de que não há representantes únicos e perfeitos das culturas, que as 

experiências de vida de cada um enformam os seus sentidos de pertença e que a mudança 

de espaço pode fazer com que o sujeito se torne um Outro.   

Importar, ainda, indicar a “contínua tensão com a alteridade” exercida pelo processo de 

construção identitária, assim como o facto de a identidade ser “um facto de decisões”, pelo 

que se torna imperativo “abandonar a visão essencialista e fixista da identidade” e 

reconhecer que “existem maneiras diferentes de organizar o conceito de identidade” 

(Malizia, 2014, p. 242). Será essa consciência e reconhecimento, da multiplicidade de 

sentidos de pertença e da complexidade identitária, referida por Temples (2015), que 

potencializará o desenvolvimento da CI: “Learners can thus develop intercultural 

competence by reflecting on their own constellation of communities”, uma vez que essa 

refexão “can help them understand the complexity of their own identity and thus appreciate 

the multiplicity of others, whom they might otherwise reduce to a fixed and unitary 

cultural identity” (p. 576). 
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Someone other than I might have used the word 
«roots». It is not part of my vocabulary. I don’t 
like the word, and I like even less the image it 
conveys. Roots burrow into the ground, twist in 
the mud, and thrive in darkness; they hold trees 
in captivity from their inception and nourish 
them at the price of blackmail: «Free yourself 
and you’ll die!» 

(Maalouf, 2008) 
 

 

Convocamos, para concluir a síntese da análise deste eixo do programa de formação, esta 

citação de Maalouf, onde se tomam as raízes em sentido metafórico como algo que nos 

prende a posicionamentos estáticos e a visões do mundo circunscritas e limitadas. 

Pensamentos, valores, atitudes que, manifestados sob influência ou não, se traduzem na 

resignação do ser humano. Será, assim, recuperando a figura da árvore —, que se institui 

como um elemento fundamental para os sujeitos, nomeadamente na identificação do 

embondeiro com uma divindade — que se apresenta um esquema-síntese de todos os 

aspetos inerentes aos processos de construção identitária e cultural, no sentido que lhe é 

atribuído pelos sujeitos, patente na frase: “Se vires o embondeiro, não passe[s] a correr, é o 

meu deus”.  

Essa associação do poder divino à figura da árvore, ao embondeiro, onde fazem peditórios 

e onde vão colocar oferendas, que podem assumir a forma de presentes, comida ou rezas e 

agradecimentos, abarca vários passos e rituais. Os rituais integram o ato de amarrar um 

pano branco à árvore, pedindo proteção, ou de, nesse local, colocar farinha num prato e 

falar com os antepassados, pedindo ajuda, paz, riqueza, saúde, ou até mesmo chuva. Essa 

cerimónia, designada de maquea, é considerada pelos sujeitos como “a maneira mais 

adequada de adorar o deus da África”. A ligação com os antepassados é estabelecida com o 

embondeiro, mas pode, segundo os sujeitos, ser realizada numa outra árvore perto da 

residência daquele que pretende realizar a maquea. A árvore simboliza, assim, não apenas 

o sentido integral de um ser humano, com todas as suas componentes e a sua ligação à terra 

e ao planeta, mas também a ligação entre o mundo humano e o mundo da natureza, entre o 

mundo físico e o mundo espiritual, entre os que vivem e os seus antepassados, entre o 

humano e o divino.  

A figura da árvore é também convocada pela epígrafe apresentada, fazendo uma 

articulação entre essa figura e os sujeitos do estudo, desejando que eles também, 
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respeitando as tradições e a identidade de grupo, não fiquem cativos dessas raízes, não se 

deixando aprisionar por elas, não se deixando resignar, seguindo pelas estradas para 

conquistar os seus sonhos. Essa figura da árvore será, nesse sentido, recuperada em todas 

as sínteses relativas às vozes dos sujeitos, quer no que se refere aos dados do programa de 

formação, quer, ainda, àqueles do focus group. 

Passemos agora a idêntico exercício de síntese relativamente a todas as atividades que 

permitiram trabalhar aspetos relacionados com a Identidade, quer com a 

autoconscientização cultural e identitária, quer com a capacidade de reconhecimento 

de similaridades e diferenças entre os sujeitos. Para tal, apresentamos, abaixo, uma 

tabela síntese com o número de referências identificadas nos discursos dos sujeitos em 

cada uma delas. Ainda que não se pretenda, com esta tabela, dar uma valorização excessiva 

à quantificação de dados, consideramos que ela permite compreender quais as atividades 

que se traduziram num maior trabalho dos sujeitos sobre o seu processo de construção e 

afirmação identitárias. Para efeitos de leitura rápida, colocamos a verde escuro as 

atividades com mais referências e a branco aquelas que têm menos referências, numa 

escala que passa pelo verde claro, pelo cor-de-laranja e pelo amarelo.  

A leitura da tabela permite verificar que a maioria das atividades potenciaram o facto de os 

sujeitos refletirem sobre a sua identidade e sobre a sua relação com a alteridade, 

destacando-se as seguintes IDT, MAG, VGS, NGR, CAM, CRÇ, PVI, CAF, VOZ, QRS, 

RIT, P1L, NTR, CHI, TMT, DNA — estas desenvolvidas com o apoio dos textos indutores 

— e as atividades MLF, LUS, DOP, estas três sem textos indutores. Verificamos, assim, 

que não foram apenas as atividades concebidas com a intenção de trabalhar os processos de 

conscientização identitária dos sujeitos (i.e., dentre essas, as atividades IDT, MAG, VGS, 

PVI, CRÇ, VOZ, QRS e RIT) que contribuíram para a promoção da autoconscientização 

identitária e cultural, assim como para o estabelecimento de relações de identificação e 

contraste ao nível identitário com a alteridade. Também as atividades NGR, CAM, P1L, 

dirigidas ao trabalho intencional sobre o Discurso (apoiadas pela atividade promovida sem 

recurso a textos indutores MLF) e as NTR, CHI, TMT e DNA sobre a Relação com a 

alteridade (apoiadas pela LUS2) contribuíram para esta autoconcientização identitária e 

cultural, reforçando a articulação entre os eixos do referencial e as várias atividades 

propostas no programa de formação.  
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Tabela 13 - Atividades centradas na Identidade 

 IDENTIDADE (registo dos Portfólios) 

 PVI CDJ SEA VOZ VIV MAG MAN HIN PAI QRS IDT CRÇ MIA VGS PRI MES RIT LUS1 CUL DOP 

AC 1 28 0 67 4 172 5 4 8 56 488 83 - 100 3 1 49 0 0 0 

SD 77 0 3 0 3 0 0 0 1 0 31 43 - 0 0 7 12 66 0 36 

 VEB EIH CTM CAM A1V PDM QGQ NGR FAB NGM CL1 XGB P1L MVG AES CAF EGO LVP MLF EDI 

AC 0 0 41 153 44 43 41 435 0 3 5 6 6 - - 8 - 22 34 13 

SD 0 4 0 1 6 11 11 121 0 0 2 2 70 - - 74 - 25 242 11 

 CRG GOD DGD AFR GNG DNA NTR TMT JVF CHI 
PRIN

T 
RCE LUS2 SIC ETP PIG EEC    

AC 12 19 3 4 0 24 143 13 - 97 2 25 68 - 3 19 19    

SD 19 41 19 3 3 52 70 77 - 5 2 17 80 - 0 0 0    

 
          Legenda 

PVI a EEC Códigos das atividades (vide apêndices 2 a 4) 
AC Autoconscientização cultural e identitária 
SD Reconhecimento de similaridades e de diferenças entre sujeitos 

 

 
 
 

Realçam-se, nesta síntese, as atividades que permitiram que os sujeitos expressassem os 

seus sentidos de pertença, como as produções de textos sobre as suas identidades, os seus 

sonhos, experiências de vida, os seus desejos e expectativas (MAG, IDT, VGS, NGR, 

NTR, CHI). Destacam-se, ainda, as atividades em que puderam problematizar a questão da 

justiça e denunciar algumas situações de injustiça com que convivem no seu dia-a-dia 

(CAM) e, ainda, uma atividade que lhes permitiu falar sobre a oposição passado/presente 

ao nível do modo como veem e se relacionam com a alteridade (MLF). Importa indicar que 

quase todas essas atividades (à exceção da MLF) foram mediadas pelo texto literário. 

Nesse sentido, é importante evidenciar o facto de a literatura ter assumido um papel 

Número de Referências 
+++++ ++++ +++ ++ + - 
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fundamental no desenvolvimento da conscientização crítica dos sujeitos, permitindo-lhes 

expressar as caraterísticas que associam à sua identidade e à do Outro, assim como os 

múltiplos sentidos de pertença (Blanchet, 2005) inerentes aos complexos processos de 

construção identitária, pois “L’individu n’est plus au cœur d’une seule identité mais de 

plusieurs, identités qui ne sont pas exclusives les unes des autres et qui sont, parfois en 

harmonie, parfois en contradiction” (Abdallah-Pretceille, 2011, p. 96). Foi, assim, pela 

literatura que os sujeitos, em processos de contraste, identificação, afastamento e 

proximidade com o Outro se assumiram como seres complexos, profundos e 

multifacetados. 

 

 

  

Figura 10 - Síntese de resultados / Identidade 
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3.1.2. Atividades centradas na exploração dos discursos 
 

É um assunto pouco complicado […] classificar 
as características de um indivíduo se é bom, 
mau, sincero, agressivo, humilde […] Muitas 
vezes atribuímos estas características a contar 
com os nossos preconceitos (estereótipos), ao 
afirmarmos por exemplo que o branco é 
humilde no cumprimento do tempo e dos 
programas traçados, mas bem verificado pode-
se notar que há negros com essas 
particularidades também. Poderia dizer que os 
brancos são agressivos, mas se assim fossem 
não poderiam ser escorraçados para fora de 
Moçambique… quem é agressivo são os 
negros, isto tem a ver com o momento. Em todo 
caso, o nosso ponto de vista: não é verdade 
afirmar que a cor da pele expressa as 
características comportamentais de um 
indivíduo, pois isto tem a ver com humanismo. 
PRT/LAI/MES15 

 

Para a exploração dos discursos, ou seja, para promover no formando a identificação e 

análise crítica de estereótipos e preconceitos, assim como a aquisição e relação de 

conhecimentos sobre si e sobre a alteridade, foram concebidas 17 atividades principais, 

com recurso a textos literários, acompanhadas de 3 atividades de apoio, sem recurso à 

literatura. Apresentamos abaixo uma tabela síntese dessas atividades: 

 

Tabela 14 - Síntese das atividades concebidas para a exploração dos discursos 

Atividades centradas na exploração dos Discursos 

Texto Literário Autor Tipologia 
textual 

Disciplina Atividades preliminares Atividade 

 COM TEXTOS INDUTORES 

(excertos de 
várias obras) 

(VEB) 

(vários) (vários) LPB - Leitura dos excertos textuais 
- Indicação dos excertos que 

pertencem às literaturas 
portuguesa e brasileira 

- Identificação da época a que 
pertencem 

- Indicar o assunto dos excertos 
(vide guião no apêndice n.º 28) 

Discutir em grupo se os 
excertos pertencem à 
literatura portuguesa ou à 
literatura brasileira, 
justificando as suas 
respostas. 
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Atividades centradas na exploração dos Discursos 

Texto Literário Autor Tipologia 
textual 

Disciplina Atividades preliminares Atividade 

A Escrava 
Isaura  

 
Helena 
(EIH) 

Bernardo 
Guimarães 
 
Almeida 
Garrett 

Narrativo 
(romances) 

LPB - Leitura e análise dos excertos das 
obras 

- Discussão sobre o modo como o 
racismo é expresso nas obras 

- Comentário de imagens e 
discussão sobre a sua relação 
com os textos 

(vide guião no apêndice n.º 29) 

Expressar o modo como se 
posicionam relativamente à 
escravatura, quais os 
elementos com os quais se 
identificam e dos quais se 
distanciam, identificando a 
sua posição relativamente à 
“cor da pele”, aos 
preconceitos e estereótipos, 
ao racismo e à xenofobia. 

“A 
Cartomante” 

 
 “O Marido” 

(CTM) 

Machado 
de Assis 
 
Lídia Jorge 

Narrativo 
(contos) 

LPB - Leitura e análise dos excertos das 
obras 

- Discussão sobre o modo como 
violência é expressa nas obras 

- Comentário da imagem e 
discussão sobre a sua relação 
com os textos 

(vide guião no apêndice n.º 30) 

Expressar o modo como 
encaram a violência 
doméstica e identificar 
relações de semelhança e de 
diferença entre as visões de 
mundo apresentadas nos 
textos e as existentes na 
comunidade em que residem. 

“Ao 
desconcerto do 

Mundo” 
(CAM) 

Camões Lírico 
(poema) 

LPB - Leitura e análise do poema 
- Reflexão sobre a justiça no 

mundo 
(vide guião no apêndice n.º 31) 

Responder numa ficha de 
avaliação escrita individual 
às questões “Neste poema, o 
sujeito lírico sente que o 
mundo não é justo. Concorda 
com a sua forma de ver o 
mundo? Justifique a sua 
resposta.” e “O que poderia 
ser feito para que o mundo 
fosse mais justo?” 

“A uma 
virgem”  
(A1V) 

Campos de 
Oliveira 

Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
- Reflexão sobre o sentimento 

amoroso no mundo 
(vide guião no apêndice n.º 32) 

Produzir um texto sobre o 
papel da mulher.  

“Pescador de 
Moçambique”  

(PDM) 

Campos de 
Oliveira 

Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
- Relação do poema com o excerto 

do poema de Vinicius de Moraes 
“Pescador, onde vais pescar esta 
noitada”, com o poema 
“Analogia Aquática” de Nuno 
Júdice e com o poema “As 
palavras” de Eugénio de Andrade 

(vide guião no apêndice n.º 33) 

Expressar os aspetos 
culturais com que se 
identificam (marcas 
identitárias). Reflexão e 
comentário sobre a profissão 
do pescador, a morte e o 
poder das palavras. 

“Quenguele-
queze”  
(QGQ) 

Rui de 
Noronha 

Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
- Reflexão sobre o sentimento 

amoroso no mundo 
(vide guião no apêndice n.º 34) 

Refletir sobre o papel do pai  
na vida de uma criança e a 
relação entre esse papel e o 
papel ativo na vida dos filhos 
por parte dos pais em 
diferentes comunidades e 
países. 

“Negra” 
(NGR) 

Noémia de 
Sousa 

Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
- Reflexão sobre as diferentes 

visões da mulher patentes no 
poema 

(vide guião no apêndice n.º 35) 

Preencher os espaços em 
branco relativos à imagem, 
sentimentos e papel das 
mulheres. Produzir um texto 
escrito sobre a mulher. 
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Atividades centradas na exploração dos Discursos 

Texto Literário Autor Tipologia 
textual 

Disciplina Atividades preliminares Atividade 

“Fábula” 
(FAB) 

José 
Craveirinha 

Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
- Relação do poema com a 

situação económica nacional e 
mundial 

(vide guião no apêndice n.º 36) 

Refletir sobre as noções de 
partilha, solidariedade e 
entreajuda. 

“Ninguém” 
(NGM) 

José 
Craveirinha 

Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
- Relação com o poema “Na hora 

de pôr a mesa, éramos cinco” de 
José Luís Peixoto 

(vide guião no apêndice n.º 37) 

Dramatizar “um momento 
das refeições” do seu 
quotidiano. 

“Cela 1”  
(CL1) 

José 
Craveirinha 

Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
- Relação com um excerto da obra 

A Room of One’s Own de 
Virgínia Woolf 

(vide guião no apêndice n.º 38) 

Refletir sobre e comentar a 
universalidade do termo 
Liberdade. 

“Xigubo”  
(XGB) 

José 
Craveirinha 

Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
(vide guião no apêndice n.º 39) 

Referir as danças 
moçambicanas e 
internacionais que conhecem 
e com as quais se 
identificam. 

“Para um 
leque” 
(P1L) 

Caetano da 
Costa 
Alegre 

Lírico 
(poema) 

LAII - Leitura e análise do poema 
(vide guião no apêndice n.º 40) 

Discutir e comentar o modo 
como o sentimento de 
irmandade é vivido ao nível 
regional, nacional e 
internacional. 

(excertos de 
vários poemas) 

(MVG) 

Marcelo da 
Veiga 

Lírico 
(poemas) 

LAII - Leitura e análise dos poemas 
(vide guião no apêndice n.º 41) 

Identificar visões 
preconceituosas e 
estereotipadas presentes nos 
poemas e discutir em 
conjunto essas visões. 

“Lá no Água 
Grande”, “Onde 
estão os homens 

caçados neste vento 
de loucura”, “Em 

torno da minha baía” 
(AES) 

Alda do 
Espírito 
Santo 

Lírico 
(poemas) 

LAII - Leitura e análise dos poemas 
(vide guião no apêndice n.º 42) 

Refletir sobre o termo 
“humanidade” e discutir em 
grupo a existência ou não de 
“atitudes humanitárias” na 
atualidade. 

“O Choro de África”, 
“Velho Negro”, 
“Civilização 
Ocidental” 
(CAF) 

Agostinho 
Neto 

Lírico 
(poemas) 

LAII - Leitura e análise dos poemas 
(vide guião no apêndice n.º 43) 

Produzir um texto em 
conjunto com o tema 
“civilização africana”, 
expressando caraterísticas 
identitárias e ideais. 

“Estória da 
Galinha e do 

Ovo” 
(EGO) 

Luandino 
Vieira 

Narrativo 
(contos) 

LAII - Leitura e análise do conto 
(vide guião no apêndice n.º 44) 

Comentar o papel da 
literatura colonial enquanto 
forma de rebelião ao sistema 
colonial, assumindo uma  
postura crítica face a este 
sistema. 

 SEM TEXTOS INDUTORES 

————— 
(LVP) 

  ML Comentar o filme “Língua - vidas em português”, expressando as 
imagens que partilha relativamente à LP e aos falantes desta língua, 
com base na reflexão e discussão realizada em torno do filme.  
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Atividades centradas na exploração dos Discursos 

Texto Literário Autor Tipologia 
textual 

Disciplina Atividades preliminares Atividade 

————— 
(MLF) 

  LAI Comentar a citação de Maalouf, expressando a sua visão do mundo 
face a duas épocas distintas: o passado e a atualidade. 
(vide guião no apêndice n.º 26) 

————— 
(EDI) 

  TT Refletir sobre os conceitos de ética, diversidade, inclusão e 
relacioná-los com o contexto moçambicano. 
(vide guião no apêndice n.º 27) 

 

Nestas atividades era pedido aos formandos que identificassem, nos textos literários, nos 

seus discursos individuais e no discurso do Outro (e.g., dos colegas de turma, dos docentes, 

dos membros da comunidade e da sociedade), estereótipos e preconceitos, devendo, 

posteriormente, analisá-los, no sentido de os integrarem na multiplicidade diversa do ser e 

do Outro (Dervin, 2010a). Pretendíamos, também, que as atividades contribuíssem para 

que os formandos aumentassem o seu autoconhecimento e o conhecimento sobre a 

alteridade. Procurámos, com base na aplicação programa de formação (vide capítulo 2 

desta Parte III), responder à seguinte questão: as atividades propostas para trabalhar o 

Discurso promoveram a identificação e análise crítica de estereótipos e preconceitos? 

Permitiram, também, a aquisição de conhecimentos sobre si e sobre a alteridade? E, assim, 

permitiram relacionar conhecimentos (intertextualidade)? De que modo as atividades 

propostas para trabalhar a Identidade e a Relação contribuíram, também, para a promoção 

desses conhecimentos e para a análise crítica de estereótipos e de preconceitos? De 

seguida, iremos apresentar o modo como os formandos identificam e analisam visões 

estereotipadas e/ou preconceituosas patentes nos TL e nos discursos próprios e do Outro 

(i.e. colegas de turma, membros da sua comunidade, sociedade) e o seu impacto nas 

atitudes e comportamentos dos sujeitos, assim como o modo como referem as relações 

complexas estabelecidas entre línguas, culturas, sociedades e indivíduos, através do 

conhecimento sobre si, o Outro e o mundo. 

 

3.1.2.1. Estereótipos e preconceitos 

 
Les injonctions et les discours moralisateurs 
tels «il faut être gentil, il faut respecter les 
différences, il faut aimer...», ces assertions 
sirupeuses n'ont guère d'efficacité et ne 
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résistent pas aux premières difficultés et aux 
premiers conflits au cours desquels les 
mécanismes de rejet, de xénophobie 
réapparaissent spontanément alors qu'on les 
croyait enfouis.  

(Abdallah-Pretceille, 1997, p. 128) 
 

3.1.2.1.1. nas obras literárias 

 
Quanto à identificação e análise crítica de estereótipos e preconceitos nas obras 

literárias, verificamos que os sujeitos identificam-nos sobretudo relativamente aos negros 

na literatura colonial, quer moçambicana, quer de outros países africanos da CPLP, sendo 

que foi trabalhada a literatura angolana, cabo-verdiana e são-tomense. Reconhecem, a 

título de exemplo, que no verso “Tambor está velho de gritar” se refere o cansaço “de ser 

oprimido, ser usado e de gritar e não ser escutado” GV/LAI/QRS/A24, fazendo referência 

a um “povo”, “e a sua humilhação”, que “vivia sob o domínio colonial” PRT/LAI/CRG6. 

Na passagem “Escola pra preto num tinha. Branco estava a falar cos pretos é só pra cavari, 

cavari ni chão”, identificam a indicação que “não existia escola para pretos, só existiam só 

machambas” GV/LAI/GOD/A17, que no verso “eu sou carvão temos uma metáfora que 

simboliza a cor negra ou expressa uma imagem do homem pela cor preta do carvão”, que 

“o negro era explorado” e “era a fonte de riqueza para o branco” GV_GNG_A24, 

denotando que era “como se eles quisessem tirar proveito da nossa inocência” 

PRT/LPB/PVI18. Nessas passagens, num processo de identificação com os oprimidos pelo 

sistema colonial, referem que “os colonizadores ganhavam vantagem, desenvolviam as 

suas tecnologias em detrimento do sofrimento do povo moçambicano” 

GV/LAII/CAF/A23, que “se sente prisioneiro da cor da sua pele”, pois, naquela época, 

“significa fealdade, angústia, desgraça, humilhação, desgosto” PRT/LAII/P1L18. Referem, 

a esse propósito, que “os africanos não tinham liberdade de expressão”, que “não possuíam 

domínio da terra que nos viu nascer”, uma vez que “o continente africano estava desligado 

do resto do mundo” e “tudo era manipulado estruturado e organizado pelos colonos” 

GV/LAI/SEA/A10. Aqui destacamos não apenas a identificação mas, também, a empatia 

com o sofrimento da “raça negra” PRT/LPB/EIH2 no tempo colonial, que associam à 

“tristeza e sofrimento” PRT/LAII/P1L1. Identificam um “preconceito racial” em “—

mestiço! a tua conta está errada. Teu lugar é ao pé do negro” PRT/LAII/MES3, que critica 
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“as pessoas de raça negra”, como se elas “fossem as ignorantes, fracas para pensar” 

PRT/LAII/MES4, ou incapazes “de fazer o que o branco faz” PRT/LAII/MES14. 

Os excertos patentes na literatura colonial que chocaram os sujeitos referem-se, sobretudo, 

ao tratamento das mulheres — “O excerto deixou-nos irritados, chocados, porque o 

Leôncio demonstra um tratamento cruel a Isaura, a escrava, com o objectivo de força-la em 

fazer relações sexuais e isto não é aceitável” PRT/LPB/EIH8 —, pois o “amor nunca se 

deve forçar. A pessoa deve relacionar-se por alguém numa situação de cooperação, ou seja, 

por sua livre e espontânea vontade para satisfação de ambos” PRT/LPB/EIH8, e ao modo 

como os negros são retratados ou ao que sobre eles é dito, como nesta passagem “Meu 

filho, querem libertar os Negros e os Negros sendo livres hão de devorá-los”, sobre a qual 

comentam que “o pensamento desta mãe índia é de caráter racista", pois refere “que os 

negros são animais ferozes, por causa da sua cor” PRT/LPB/EIH4. Essa empatia, criada 

com o povo africano que esteve sob domínio colonial, estende-se a outros povos 

humilhados, sem liberdades, a minorias — “nesse trecho verifica-se a falta de liberdade e 

humilhação total dos povos índios, que não tinham nenhum direito” PRT/LPB/EIH1 —, 

realçando que “o autor mostra que não podemos julgar as pessoas pela cor e a condição 

social” PRT/LPB/EIH9. 

As produções escritas e orais dos sujeitos denotam reflexão sobre a questão da escravatura 

e, partindo da história da “escrava Isaura”, referem que ela, “a escravatura [...] não é 

praticada só pelos brancos a negros, mas sim feita de homem pelo homem, desde os 

tempos da antiguidade” PRT/LPB/EIH8, sendo não “apenas dirigida à raça negra”, “visto 

que os próprios colonos foram «colonizados»”, por “desumanos que não respeitam os 

direitos humanos” PRT/LPB/EIH2. E refletem, também, sobre o modo como se criam os 

preconceitos ou a facilidade com que se fazem generalizações, pois bastava uma pessoa 

“apresentar uma atitude contrária à nossa para inferirmos aquela atitude na característica 

do seu povo” PRT/LAI/MLF43. Indicam, ainda, que “no passado, devido à ignorância, 

eram comuns os preconceitos, os estereótipos e o etnocentrismo” PRT/LAI/MLF43, que “a 

cor da pele não concede poder ou fraqueza a ninguém” e que 

 

Nenhum homem nasceu para ser escravo de outro homem, 

independentemente da raça, da cultura, do estatuto social, etc., todos nós 

carecemos de liberdade e respeito porque somos homens e não existe um 
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homem superior que o outro, ou raça superior que a outra. O mundo 

precisa de amor sem distinção e não de escravatura e exaltação entre as 

raças, povos e nações, se consideram superior que as outras. 

PRT/LPB/EIH7 

 

3.1.2.1.2. no discurso do próprio ou do Outro 

 

No que diz respeito à identificação e análise crítica de estereótipos e preconceitos no 

discurso dos sujeitos, seja do próprio, dos colegas de turma ou do Outro extra TL, os 

estudantes indicam os preconceitos, referindo, por exemplo, alguns comentários do vídeo 

do programa da SIC “E se fosse consigo?”. Indicam especialmente a passagem em que 

aparece uma menina negra a viver em Portugal que dizia que a sua cor de pele era feia — 

“só que não gostei da parte da menina, que dizia que ela era feia porque ela era Negra” 

GV/LAI/SIC/A19 — ou realçando o facto de uma interveniente no vídeo referir que não 

estava a encontrar com facilidade bonecas de cor negra à venda: “eu gostei do vídeo, só 

fiquei um pouco triste é aquela parte quando aquela senhora estava procurar bonecas [...] e 

não está encontrar no mercado" GV/LAI/SIC/A19. Refere-se, neste caso, o que Malizia 

(2014) define como preconceito racial, baseando na cor da pele a distinção entre raças 

superiores e inferiores, sobretudo face aos “indivíduos de outras raças estrangeiras” 

PRT/TT/EDI27.  

No entanto, a maioria das referências no que refere à identificação de preconceitos no 

discurso da alteridade é atribuída, de forma vaga, à sua sociedade e/ou à sua comunidade, 

onde acreditam que “existe discriminação, existe a discriminação social, racial, religiosa, 

política, linguística, e outros tipos de discriminação” PRT/TT/EDI22. Apesar de os sujeitos 

apenas identificarem o racismo com a cor da pele, as atitudes de discriminação a que se 

referem são também atitudes de racismo se entendermos este último no sentido de 

Alemanji e Dervin (2016) como “social system of domination whose main dimensions 

include social practices (discrimination) and social cognition (prejudices, racist ideologies, 

stereotypes)” e que inclui “other variables such as socio-economic status, politico-

historical categories, gender, sexuality and religion” (p. 201). 

Os sujeitos indicam que na “sociedade existe discriminação, no sector económico, na idade 

ou velhice, na doença como é o caso dos padecentes de sida, os epilépticos e os albinos. Os 
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desgraçados e os albinos, é a minoria mais vulnerável na discriminação” PRT/TT/EDI20, 

remetendo para o que Malizia (2014) entende como preconceito social. Referem-se 

também ao discurso próprio —  “quando nós queremos referir de um indivíduo de origem 

da diáspora nós o chamamos de o chinês, o branco etc., e pode ser considerado 

discriminação racial” PRT/TT/EDI14 —, identificando-se com o grupo, com a 

comunidade, ao usar a primeira pessoa do plural, relativamente ao que Malizia define 

como preconceito racial. Nesse sentido, Rezende e Baptista (2020, p. 360) referem-se a 

expressões preconceituosas que recolheram no seu estudo, muito centradas na questão 

racial — “Eu tenho dois alunos «brancos»”, “Vocês parecem brancos do bairro” —, na 

questão étnica — “Brincar-se como macua? Nunca e jamais!”, “Isso é comida de 

macondes, nem quero ver.” — e na questão linguística: “Nunca vou falar macua na minha 

vida.”, “Está a falar dialeto. Aqui só se fala português!”. 

Os sujeitos, no nosso estudo, indicam, de forma concreta, as pessoas ou os grupos que, no 

seu entender, são geralmente alvo de preconceitos sociais (Malizia, 2014), nomeadamente 

“pessoas deficientes, pessoas com problemas de albinismo, pessoas com problemas 

mentais e também pessoas pobres” PRT/TT/EDI17, tomando como “grupos minoritários” 

os “deficientes” PRT/TT/EDI14, os “albinos” PRT/TT/EDI9, os “idosos” PRT/TT/EDI21. 

Um dos principais grupos minoritários referido é “aquele constituído por pessoas albinas 

que hoje em dia sofre perseguições e sentem-se isoladas, excluídos em várias actividades 

da sociedade” PRT/TT/EDI9. Essas pessoas “são severamente discriminadas e dificilmente 

são tomadas como pessoas normais” PRT/TT/EDI27, apesar dos sujeitos terem a 

consciência de que “o facto de eles serem diferentes não quer dizer que eles não podem se 

integrar na sociedade e exercer as funções na sociedade porque eles têm os mesmos 

direitos das pessoas normais” PRT/TT/EDI17. Um outro grupo indicado é o dos 

“deficientes físicos” PRT/TT/EDI14, defendendo-se a sua “integração social” por se 

considerar que “eles têm também as mesmas competências que um indivíduo tem” e que 

“devemos dar oportunidades para eles poderem mostrar aquilo que sabem fazer, claro 

tendo em conta suas limitações, incluir eles nas escolas públicas oferecendo condições 

condignas para sua locomoção” PRT/TT/EDI22. 

Ainda no que se refere aos preconceitos sociais, os sujeitos referem ainda: “as pessoas que 

sofrem de discriminação fluentemente [frequentemente] por causa da sua orientação 

sexual, forma de agir e de se portar perante as pessoas” PRT/TT/EDI6, referindo-se 
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sobretudo à homossexualidade; as “mulheres” PRT/TT/EDI8, que “continuam até hoje 

discriminadas, isto é, os homens até no entanto consideram as mulheres uma sola dos seus 

sapatos [...] eles não conseguem valorizar o empenho desta” PRT/TT/EDI23; e, também, 

os “pobres” — “aqueles que não tem palavras num determinado grupo de pessoas, são 

aqueles que não podem opinar nem fazer valer suas ideias na sociedade” PRT/TT/EDI8, tal 

como se refere no excerto que se segue de uma aula de LAII em que se comentavam e 

classificavam como verdadeiras ou falsas afirmações, entre as quais a seguinte “Os direitos 

humanos devem existir para todos, sem excepção”: 

 

P: Acham que os direitos humanos existem para todos?  

A: Não! 

P: Para quem é que acham que não existem?  

A: Por exemplo, tem pessoas que chegam nos hospitais às 5 e ficam até 

às 7 e têm senha… E tem pessoas que chegam e logo são atendidas.  

P: Então acha que os direitos humanos não existem para os mais pobres, 

que não tem acesso aos cuidados de saúde… Mais… 

A: Não é só nos hospitais, mas também nas nossas casas, a nossa 

vivência no dia a dia, acho que não há esse direito essa dignidade 

humana… GV/LAII/JVF/A12 

 

Também há “discriminação entre as línguas até as religiões” PRT/TT/EDI17 e, ainda, a 

discriminação étnica (Malizia, 2014, refere-se a preconceito étnico), que designam por 

“tribalismo” — “na minha comunidade ou sociedade existe discriminação como por 

exemplo, é lógico encontrar um vizinho com um conterrâneo dele a dizerem: aquele 

motorista de Nacala, aquele Maconde passou por aqui” PRT/TT/EDI16. Há várias 

referências que tomam como grupos minoritários os povos de outras etnias — “Os grupos 

minoritários que conhecemos e que consideramos importante a sua integração social são: 

cinyanja, cisena e shimakonde” PRT/TT/EDI20; “Os grupos minoritários que conhecemos 

são Ximakonde, Simianja e Sicena”; PRT/TT/EDI24“; “Os grupos minoritários que 

conheço são: os cundas, os landins e chopes” PRT/TT/EDI27 —, considerando-se que “a 

sua integração é importante porque enriquecem a nossa diversidade” PRT/TT/EDI24, ou 

seja, “ajudam a contrastar Moçambique tornando-o diversificado culturalmente e 
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socialmente” PRT/TT/EDI27. De acordo com os sujeitos, por vezes, essa forma de 

discriminação pode surgir não de forma direta ou dirigida a uma etnia específica, mas de 

forma geral face àqueles que não são da sua — “Na nossa comunidade existe 

discriminação contra as pessoas que não fazem parte da cultura mais predominante na 

nossa sociedade” PRT/TT/EDI6; “Na sociedade existe discriminação. Na minha sociedade 

há discriminação de cultura do outro povo que não seja Macua” PRT/TT/EDI8 —, pois “os 

macuas valorizam mais a sua cultura desprezando a dos outros”, sendo por isso “comum 

ouvir apelidos ridículos direccionados a um indivíduo que não seja Macua” PRT/TT/EDI8, 

referindo-se, em simultâneo, ao que Malizia (2014) designa como preconceito étnico e 

preconceito cultural. A esse propósito referem a necessidade de “sensibilizar os membros 

da sociedade através de uma aprendizagem intercultural” PRT/TT/EDI6. 

Há no discurso dos sujeitos (i.e. nos portfólios e transcrição de gravação de aulas) a 

expressão de generalizações, que podem surgir sob a forma de desabafos —  “Um pobre 

nunca faz coisas boas neste mundo, tudo que faz é nulo” PRT/LPB/CAM4 —, referindo-se 

à pobreza como uma condição inerente a alguns indivíduos, condicionando e até 

determinando toda a sua vida, o que nos remete para a noção de que “racism is not about 

individuals but about systemic power and privileges associated with certain groups” 

(Alemanji & Dervin, 2016, p. 206). Essas generalizações também podem surgir sob a 

forma de “confissões” (referindo-nos aqui ao discurso próprio) — “Também em relação 

aos brancos estrangeiros, achava eles racistas, cínicos, até que não podiam juntar-se ou 

criar qualquer relação com os negros” PRT/LAI/MLF18; “antigamente eu tinha uma visão 

muito negativa face aos estrangeiros” PRT/LAI/MLF20 —, ainda que este distanciamento 

possa ser provocado pelo Outro. A esse propósito referem que os portugueses, ao contrário 

dos angolanos, não promovem e dão a conhecer a sua cultura: “Os alunos disseram que os 

angolanos identificavam-se mais porque eles valorizavam a sua cultura. Os portugueses se 

identificam menos porque não divulgam a sua cultura” PRT/LPB/EIH5.  

Os sujeitos identificam no discurso do Outro os preconceitos ou os estereótipos, quando, 

por exemplo, questionados sobre se consideram “que a cor da pele tem alguma coisa a ver 

com as qualidades e/ou defeitos de uma pessoa”, respondem que essa “maneira de pensar é 

o princípio de racismo", uma vez que pensar “que um negro está mais próximo de outro 

negro” e “distanciado das pessoas de outra cor” é “fazer uma discriminação racial”, pois 

defendem que “todo o ser humano é uno” PRT/LPB/EIH4. Relativamente aos estereótipos 
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e preconceitos existentes, essa questão racial é muitas vezes referida — “muitos de raça 

negra encaram os brancos como orgulhosos, violentos, gananciosos, sem escrúpulos e todo 

tipo de adjetivos negativos possível, o que não constitui verdade” PRT/LAI/MES7;  

“também certos brancos têm uma mentalidade negativa em relação aos negros, muitas 

vezes o negro é visto como preguiçoso, agressivo, reprimido, reverente perante a raça 

branca” PRT/LAI/MES7 —, apesar de, por vezes, procurarem atenuar essa distinção — 

“nas regiões europeias observa-se mais pessoas de cor branca e na África mais pessoas de 

cor negra. Isso não significa que não existem europeus negros ou africanos brancos” 

PRT/LAI/SEA8 —, o que é visível nas dramatizações, sobretudo quando fazem a 

dramatização de contactos na “época colonial” e na “atualidade”: 

 

Você está louco fazer amizade com este negro? Esse povo não tem 

dignidade, essa raça não merece a nossa amizade, você me chateou, não 

esperava isso de ti. Após agredi-lo verbalmente, o português do século 

XIX virou-se todo nervoso e foi-se embora sem se despedir. 

[…] este é o meu colega de serviço, ele é um português e é um grande 

companheiro meu. Nesta apresentação, o moçambicano do século XIX 

quase que arrancava os cabelos da cabeça com as mãos de tão nervoso 

que estava. Gritou ele: Você está loucoooo, esses portugueses são 

severos, são maus, não têm coração. Você se esqueceu que foram eles 

que colonizaram o nosso país, mataram os nossos pais e nos trouxeram a 

desgraça. Você me decepcionou, você me decepcionou. 

[…] o português e o moçambicano do século XXI, chocados pela 

situação, decidem fazer entender ao português e ao moçambicano do 

século XIX que independentemente da cor, raça, nacionalidade, cultura, 

hábitos e costumes, todos são seres humanos, com direitos iguais, dignos 

de consideração e de aceitação em todos os meios sociais. 

PRT/LAI/DGD2 

 

É, ainda, importante realçar que os sujeitos identificam a manifestação de atitudes de 

racismo mais com os homens do que com as mulheres. A propósito de uma dramatização 

em que um dos grupos coloca alguns comentários racistas na “boca” de mulheres, 
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comentam: “também gostei dessa questão que vocês falaram, por serem mulheres a 

mostrarem o racismo, muitas das vezes são homens” GV/LAI/DGD/A18. Importa, ainda, 

referir, no que se refere à questão racial, que não se encontraram referências nas 

orientações político-educativas do ensino básico à integração de pessoas estrangeiras, mas 

apenas à defesa das “identidades nacionais”, à “preservação da unidade nacional” e ao 

respeito pelos “direitos humanos” (INDE/MINED, 2003), ainda que, ao nível do ensino 

secundário se faça referência à promoção de “life skills” e à necessidade de educar o 

indivíduo “no espírito de cooperação internacional, de integração regional, continental e 

mundial” (MEC/INDE, 2007, pp. 11–12). Desconhecem-se, também, estudos relativos à 

estigmatização de indivíduos e/ou alunos não moçambicanos e/ou não negros nos 

contextos em estudo:  

 

O nosso contexto escolar atual é marcado por um número reduzido de 

crianças e de professores brancos nas escolas públicas. Esse aspecto faz 

com que as questões de discriminação racial não estejam presentes 

explicitamente na ordem normal em relação à estigmatização do branco 

por parte dos negros. Entretanto, convive-se ainda com certas doses 

disfarçadas de discriminações étnicas entre os negros. (Rezende & 

Baptista, 2020, p. 362) 

 

Ao nível da identificação de estereótipos e preconceitos (vide apêndice 46) no discurso do 

Outro, os sujeitos identificam com facilidade os estereótipos patentes em excertos de 

páginas online —, seja os mais evidentes como “vai para a terra do teu pai, seu mulato” 

PRT/LAI/ETP2 ou os menos evidentes, como “os governantes continuam a pretender que 

[país] é um paraíso” PRT/LAI/ETP6 —, e também em imagens e desenhos (cf. atividade 

ETP - ver apêndice 46) que convocam e ilustram, sobre os portugueses, a “preguiça” 

PRT/LAI/ETP4 e o “desleixo” PRT/LAI/ETP7, sobre Moçambique a “ausência de 

tecnologia” PRT/LAI/ETP2 e a “pobreza” PRT/LAI/ETP13, sobre a moda e a exposição 

do corpo a “desvalorização da cultura” PRT/LAI/ETP2 ou, apenas, a “rebeldia” 

PRT/LAI/ETP7, ou, ainda, por exemplo, no confronto entre as religiões sobre a ideia de 

“superioridade” PRT/LAI/ETP2 das suas crenças, ou a assunção de uma posição 

etnocêntrica PRT/LAI/ETP4 através da “desvalorização da cultura de outro e exaltação da 
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sua” PRT/LAI/ETP6. Sobre essa posição, refere Guilherme (2002) que “a homogeneidade 

interna dos grupos reforça a heterogeneidade externa”, o que, no seu entender (que 

partilhamos), se refere “tanto à identidade nacional como à identidade do grupo étnico”, 

naquilo que denomina como “pretensa homogeneidade interna”, promovida em 

Moçambique sob o lema da unidade nacional, e que acaba por justificar “preconceitos e 

estereótipos que se fundamentam em representações culturais do Eu definitivas e estáticas” 

(p. 196). A autora introduz a noção de “ilhas culturais” (p. 196) associadas às identidades e 

culturas locais, étnicas, o que investe de mais complexidade os processos de construção 

identitários. Neste sentido é importante, conforme refere Guilherme (2002), que “a 

construção da identidade cultural” se vá “fazendo através de identificações múltiplas” e 

que se tenha a consciência que isso não é um processo simples e finito, pois essa 

construção “nunca está completa” (p. 196). 

Referem os sujeitos a existência de “preconceitos de acordo com a sociedade ou povo, 

grupos ou famílias de diferentes culturas, costumes, inferiorizando os outros” 

PRT/LAI/ETP8, manifestando “comportamentos que são gerados na mente das pessoas” 

que têm dificuldade “em aceitar as diferenças que as mesmas possuem em relação aos 

outros” PRT/LAI/ETP9. Nesse sentido, indicam que “existem pessoas com muito senso de 

egoísmo e superioridade” PRT/LAI/ETP11 e que a “arrogância das pessoas faz com que 

elas se achem melhores em relação aos outros” PRT/LAI/ETP9, resultando essas atitudes 

de ignorância ou desejo de se evidenciarem. Os sujeitos acreditam que 

 

[…] as pessoas com um status ou nível social alto desprezam os outros, 

pelo facto de serem inferiores e chegamos à conclusão que as pessoas 

não estão preocupadas com os outros, mas sim consigo ou com grupo de 

pessoas que pertencem à mesma ideologia ou região geográfica. 

PRT/LAI/ETP11 

 

Apesar de os investigadores moçambicanos se referirem a alguns conflitos relativos à 

questão da coabitação linguística —, referindo o “preconceito étnico-linguístico, que 

associa os aspectos étnicos e suas línguas e se guia por supervalorizar esses aspectos do 

Eu/Nós e desvalorizar a todo custo elementos étnico e linguísticos do Outro, 

inferiorizando-o” (Rezende & Baptista, 2020, p. 352), —, os sujeitos do estudo não 
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referem a discriminação associada à língua ou à situação de plurilinguismo. Destaca-se a 

este propósito, e entre os conflitos referidos pelos investigadores, o facto de “as línguas 

faladas pela maioria dos moçambicanos” permanecerem “no silêncio na orientação dos 

discursos públicos” (Cossa, 2011, p. 709), a existência de “atitudes preconceituosas 

disfarçadas em frases acompanhadas de tom de brincadeira (gozo), como, em 

Moçambique, para marginalizar um aprendente do português língua segunda” (Rezende & 

Baptista, 2020, p. 352), a “estigmatização do Outro que tem língua materna diferente da 

língua-alvo de ensino” (p. 359), a culpabilização do “estrangeiro/europeu” ao referirem 

que na “presença de estrangeiros provenientes dos países europeus em Moçambique, o 

nacional é obrigado a se adequar a estes e não o contrário”, pois “Alguns residem no país 

durante muitos anos e não falam nem a língua portuguesa e também não se interessam em 

comunicar-se com os nacionais através das línguas faladas em Moçambique” (Cossa, 2011, 

p. 709).  

Relativamente a esse “Outro-estrangeiro” verifica-se ao longo da análise dos dados que ele 

é tomado de múltiplas formas, como aquele de quem os formandos não gostavam, que é 

racista, num reconhecimento desses sujeitos dos seus preconceitos sobre esse Outro, como 

aquele que tem uma posição privilegiada e mantém alguns benefícios que os sujeitos 

associam às injustiças da época colonial, o que vem de fora e deve ser evitado, o que 

oprimiu (e oprime) os moçambicanos e que ameaça a preservação da identidade cultural. 

Mas esse estrangeiro surge, também, como um irmão, um companheiro, com quem se 

convive de forma salutar atualmente, com quem se deseja, também, contatar e cujos 

hábitos e costumes se deseja conhecer, assumindo-se como o “produto duma complexa (no 

espaço e no tempo) representação social com específicas características” que resulta num 

“estranhamento”, face ao qual Malizia (2014, p. 246) refere que não está articulado com o 

estrangeiro enquanto sujeito, mas inerente à oposição “Nós-Outro” que “constitui a base 

para a identificação social”. 

 Recuperando a questão linguística, as referências dos sujeitos prendem-se menos com 

questões de problemas inerentes à coabitação linguística e mais com processos de 

construção identitária a partir das línguas — “a salada do emacua e o português 

embelezaram a minha língua, por isso tenho um sotaque característico, específico e 

contagiante” PRT/LAI/IDT9 —, com a sua vivência — “Realizei muitas viagens que me 

ajudaram a conhecer outros lugares, outros povos, convivi com outras culturas e aprendi 
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outras línguas moçambicanas” PRT/LAII/VGS47 e com os projetos profissionais futuros: 

“Meus sonhos são de: terminado o meu curso de licenciatura e ensino de Português, 

progredisse com os meus estudos fora do País sobretudo em Lisboa, defendendo a mesma 

língua Portuguesa” PRT/LAI/MAG26; “Os meus sonhos: Ser um grande linguista [...] 

Mestre em fonética e fonologia estudando assim as línguas moçambicanas” 

PRT/LAI/MAG25.  

Assim, no que se refere, especificamente, a situações de estereótipos e preconceitos 

associados às línguas, podemos encontrar raras referências: i) à oposição entre a época 

atual e a época colonial, sendo que nesta última se verificava a “Desvalorização das 

línguas e dialectos regionais” PRT/LAII/TMT14; ii) a algum etnocentrismo no que se 

refere às relações e à indissociação língua/cultura72 — “caso-me com quem partilha as 

mesmas convicções, a mesma língua” PRT/LAI/IDT14 —; iii) às línguas estrangeiras e, 

por vezes, à LP (sobretudo no que se refere ao seu uso na época colonial), consideradas 

como “língua[s] do branco” PRT/LAI/GOD6; iv) a alguma insegurança (ou mesmo 

conflitos linguísticos interiores) sobre a sua pronúncia de outras línguas que não a sua 

materna: “valorizo a minha língua, alguns dizem que o sotaque não é adequado ao 

português mas mesmo assim eu valorizo a minha identidade” PRT/LAI/IDT29. No 

entanto, no que se refere às línguas, os nossos resultados apontam mais para a superação 

dessa discriminação linguística do que para conflitos que estejam na sua base. Nesse 

sentido, os sujeitos referem que a “coabitação de duas línguas e duas culturas, enriquece o 

indivíduo” PRT/TT/EDI20, trazendo “ao de cima as suas culturas o que permite ao 

aprendente a aquisição de novos alimentos culturais mercê da aprendizagem da segunda 

língua” PRT/TT/EDI10, ficando o “aprendente” “enriquecido pela interculturalidade e 

plurilinguismo” PRT/TT/EDI11. 

Há, assim, de acordo com os dados recolhidos, o reconhecimento, por parte dos sujeitos, de 

que, por vezes, “adoptamos comportamentos preconceituosos” e olhamos “para outros 

povos de outras raças como se fossem inferiores” PRT/LAI/ETP13, e tudo isso “sem pelo 

menos saber como as pessoas são” PRT/LAI/ETP11. Consideram, assim, “inconcebível, 

em pleno século XXI, atribuirmos aos outros características que não lhes pertencem” 

PRT/LAI/MLF53.  
                                                
72 No sentido de Marshall e Moore (2018) de que “a person´s languages and cultures are not viewed as 
separate and compartmentalized but instead are seen as interrelating in complex ways that change with time 
and circumstances” (p. 22). 
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Quando aos passos que podem ser tomados no sentido de combater essa postura, sobretudo 

ao nível educativo, os sujeitos referem que os professores podem tomar alguma atitude e 

abandonar esse silêncio —, i.e. o facto de apresentarem eles mesmos imagens 

preconceituosas e/ou de não trabalharem as imagens dos seus alunos, no sentido de as fazer 

evoluir quando marcadas por visões estereotipadas, generalizadas e preconceituosas —, 

demonstrando aos alunos “que nem todos os povos tem a mesma cultura e que cada povo 

se sente melhor na sua cultura e vê a sua cultura como a melhor” PRT/LAII/PRINT1 e que 

“a nossa voz pode também trazer inimizades, discussões quando não for bem usada” 

PRT/LAI/VOZ20. Os professores devem, assim, na perspetiva destes formandos, utilizar 

“nas aulas, textos que tenham marcas de preconceitos e estereótipos, de racismo e de 

discriminação com o objectivo de ensinar os alunos no respeito pela cultura do outro” 

PRT/LAII/PRINT8, no sentido de contribuir para promover “a formação de valores e 

atitudes positivas nos alunos para a diversidade cultural” PRT/LAII/PRINT7. 

 

3.1.2.2. Relação línguas, cultura, sociedade 

 
Quanto à aquisição e manifestação de conhecimentos sobre si e sobre a alteridade, 

tomados como componentes integrantes da CI (em articulação com o “savoir” e “savoir 

apprendre” de Byram, 1997; cf. Deardorff, 2006) começaremos por fazer referência à 

expressão do autoconhecimento, abrangendo tanto as marcas étnicas, como culturais, ou 

mesmo conhecimentos históricos relativos à época colonial. No sentido de não repetir as 

informações já apresentadas na parte anterior, referente à identidade, iremos focar-nos em 

informações sobre si e o Outro em articulação com o seu mundo, nas suas dimensões 

social, económica, cultural e geográfica. 

 

3.1.2.2.1. autoconhecimento 

 

Sobre Moçambique, refere-se o facto de ser marcado pela diversidade cultural e social por 

incluir “muitas culturas” PRT/TT/EDI7, “muitas línguas e muitas etnias” PRT/TT/EDI10, 

que “veiculam muitas maneiras de ser, estar e ver a realidade do mundo” PRT/TT/EDI24. 

Existe, assim, “uma vasta gama de diferenças culturais e sociais”, o facto de as “culturas 
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do norte” serem diferentes das “do centro e do sul do país”, existindo entre elas “um 

convívio saudável” PRT/TT/EDI18. Ou seja, todos esses grupos, culturas, línguas, se 

juntam “numa só nação” PRT/TT/EDI5, com um “povo unido”, que é fortalecido pelos 

“símbolos nacionais”, como “a bandeira, o hino nacional, o emblema” PRT/TT/EDI16, que 

se afirma na “diversidade etno-linguística” e na “coexistência de várias culturas”, que 

“convivem com outras de povos vindas de outros países de quase todo mundo” 

PRT/TT/EDI11. É, segundo os sujeitos, essa “coexistência de diferentes raças, grupos 

étnicos e religiões que reflecte a diversidade de valores culturais e sociais” e que “em 

conjunto” cria “as identidades do Moçambique moderno” PRT/TT/EDI26.  

Essa expressão do autoconhecimento identifica-se de forma bastante marcada com a 

questão histórica e o que foi vivido na época colonial, sobretudo partindo do estudo de 

obras literárias coloniais nacionais ou de outros PALOP. Há uma identificação com África 

e com os africanos que devem lutar “pela valorização e libertação do continente Africano e 

do povo Africano” PRT/LAI/SEA1, sendo África caraterizada como “estática no âmbito de 

desenvolvimento” PRT/LAI/SEA6 e como pobre, o que é associado ao facto de haver, na 

época, “poucos intelectuais que possuíam poder e capacidade de mobilizar o povo africano 

para que se livrasse da pobreza” PRT/LAI/SEA7. É, igualmente, expresso um sentimento 

de orgulho pelas “suas raízes africanas”, “a sua tribo de origem” PRT/LAII/MES3, que 

identificam com o sujeito poético de vários textos, nomeadamente no poema “Coração” de 

Francisco José Tenreiro e no poema “Se me quiseres conhecer” de Noémia de Sousa. Há, 

assim, partindo da leitura e análise dos textos literários, a expressão de um “sentimento de 

satisfação, devoção e amor pela pátria africana e da sua cor negra” em simultâneo com um 

“sentimento de insatisfação pela situação que o povo negro se encontrava”, denunciador de 

“sofrimento, dor e angústia pelo modo como os negros eram tratados pelos de raça branca 

(colonos)” PRT/LAII/MES3. 

Há, ainda, em termos da expressão do autoconhecimento, a referência a aspetos culturais 

como: o “som do tambor e do xipalapala”, que é usado para “despertar, chamar, convocar”, 

ou seja, representa “um sinal associado à comunicação entre africanos” PRT/LAI/XGB1, a 

dança — “com a sua azagaia saltava a fogueira e dançava” GV/LAI/XGB/A22 —; os ritos 

de iniciação e uma perspetiva crítica sobre os mesmos, apontando as suas vantagens e 

desvantagens, já referidas na parte I deste capítulo, —  como  a “acumulação de pessoas 

desnecessariamente enquanto a mãe poderia aconselhar a filha e sozinha” PRT/LAI/RIT6 
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ou o facto de serem “uma autêntica via para aquisição da cultura e hábitos” PRT/LAI/RIT7 

—; as línguas, sendo Moçambique caraterizado como “um país multilingue, com cerca de 

42 línguas autóctones, maioritariamente de origem bantu” PRT/ML/LUS2_27, que surgem 

nos textos muitas vezes misturadas com a LP e que os formandos traduzem: “Culucumba? 

A: Significa Deus” GV/LAI/XGB/A22.  

Há poucas indicações da atualidade, mas as existentes referem-se à permanência da 

“divisão de povos e raças”, sendo que “alguns estão muito desenvolvidos em relação aos 

outros”, principalmente porque em África “sofre-se com secas, fomes, guerras” 

PRT/LAI/SEA8. No entanto, “hoje em dia, o povo está de olho na sua pátria”, preocupado 

com o “seu próximo” e atento aos “seus direitos como cidadãos” PRT/LAI/MLF51.  

 

2.1.2.2.2. heteroconhecimento 

 

No que se refere ao heteroconhecimento, é importante referir que os dados apontam quer 

para conhecimento efetivo sobre a alteridade quer para o conhecimento criado na mente 

dos sujeitos, a partir de novelas, discursos, opiniões e, mesmo, da imaginação. O 

importante não é apenas poder analisar até que ponto há um conhecimento efetivo do 

Outro, mas, também, analisar as imagens que os sujeitos veiculam sobre esse Outro. Há, 

ainda, a realçar a importância que é dada à cultura oral — “Tenho minha avó e ela diz: se 

tu queres saber do passado, não leia os livros, conversa com alguém que viveu o passado” 

GV/LPB/PVI/A9 —, ou seja, o que as pessoas sentiram, o que viveram ou que o acham 

que viveram ou como entendem que foi o passado, quer isso corresponda ou não a uma 

visão histórica mais “fidedigna”.  

Quanto ao heteroconhecimento nas produções escritas (portfólios) e orais dos estudantes 

(gravações de aulas), verificamos a referência a aspetos culturais e sociais de outras zonas 

do país, demonstrando conhecimento sobre o outro nacional. As referências são relativas à 

atividade “Nossa Terra” [NTR], nas quais os sujeitos referem aspetos positivos e negativos 

da sua terra e de outras terras, e a elas associadas das pessoas e das culturas, referindo-se 

quer a províncias, como Cabo Delgado, Niassa, Zambézia, entre outras, quer a zonas, 

como, por exemplo, a zona sul, quer, ainda, a distritos e/ou cidades, como Mogovolas, 

Mopeia ou Quelimane. Assim, são referidos os recursos, como a “Abundância de recursos 

florestais, faunísticos e minerais”, “terras férteis” e/ou “produção agrícola” [Cabo Delgado 
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/Zambézia/Malema/Mogovolas/Quelimane], a “vastidão territorial” [Niassa], a existência 

de uma “Reserva florestal (fauna e flora)” [Niassa]. São indicadas as caraterísticas 

geográficas dos locais, quer no sentido positivo, como as “belas praias” [Cabo 

Delgado/Niassa/Quelimane], “Lago Niassa (fonte de renda e beleza)” [Niassa], o facto de 

ser um local “turístico” [Cabo Delgado/Ilha de Moçambique/sul], a “boa localização 

geográfica (ligação com outros distritos e províncias)” [Malema], “facilidade de travessia 

para a Tanzânia” [Mueda], quer no sentido negativo, como os “rios perigosos” (referência 

a cheias, à presença de crocodilos) [Malema] e as “inundações” [Quelimane/Sul]  

PRT/LAII/NRT.  

Em termos económicos surgem como elementos positivos o “desenvolvimento económico” 

[Mogovolas], a existência de “comércio” e “trocas comerciais” [Niassa/Malema]  — um 

“mercado desenvolvido e movimentado” [Mueda] — e a existência de produtos 

alimentares: “tem muito peixe, castanha, feijão […] mandioca” [Mongincual] 

PRT/LAII/NRT. Como elementos negativos é referida a “pobreza” [Niassa], a “fome” 

[Mopeia], que resulta quer da “carência de produtos básicos” [Niassa], quer do “elevado 

custo de vida” [Cabo Delgado/sul] e do “custo elevado dos produtos alimentares” [Cabo 

Delgado/Mueda], que pode conduzir à “desnutrição” [Mopeia] PRT/LAII/NRT. São, 

ainda, indicados como aspetos negativos o “desemprego” [Angoche/Ribaué], a “falta de 

edifícios” [Malema] e, também, a “entrada dos estrangeiros com tráfico de drogas” [Cabo 

Delgado]  PRT/LAII/NRT. Chamamos aqui a atenção para a noção de “estrangeiro” como 

aquele que se dedica a algo que é ilegal, no sentido que o nacional não teria essa atitude, 

numa manifestação aberta de afastamento face ao Outro estrangeiro.  

Os outros povos nacionais são caraterizados como “antigos combatentes” [Cabo Delgado], 

aqueles que revelam “seriedade”[Cabo Delgado/Quelimane/Angoche], “confusos” [Cabo 

Delgado/ Angoche], “acolhedores” [Malema/Ribaué], “pessoas amigas e trabalhadoras” 

[Mopeia], “unidos” [Mopeia/Angoche], “pacientes” [Ribaué] e, também, demonstrando 

“hospitalidade” [Niassa/Mueda] PRT/LAII/NRT e autoestima [Angoche], numa mistura de 

caraterísticas positivas e negativas, mas exprimindo visões generalizadas (e maniqueístas) 

sobre os povos.  

Relativamente às suas condições de vida, os sujeitos referem, em termos sociais, as “más 

condições de habitação” [Niassa], as dificuldades ao nível do abastecimento de eletricidade 
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— “fraca expansão eléctrica”, “sem corrente eléctrica” [Cabo Delgado/Muatua] — e a 

“falta de água” [Cabo Delgado/Mueda/Mopeia] PRT/LAII/NRT. 

Quanto à escolarização, para além das referências ao “analfabetismo” 

[Niassa/Mueda/Muatua], os sujeitos falam do “nível baixo de escolaridade” e/ou 

“desistência escolar” [Cabo Delgado/Mueda], assim como da “falta de escolas” [Mopeia] e 

da “falta de instituições de ensino superior nas zonas rurais” [Cabo Delgado] 

PRT/LAII/NRT.  

Referem, relativamente aos locais, quer mais-valias, como o “divertimento”, 

“entretenimento” [Mogovolas/sul], “Carnaval”, “símbolo de manifestação folclórica do 

povo” [Zambézia/Quelimane], “facilidade de locomoção (bicicleta)” [Quelimane], quer 

dificuldades reais enfrentadas (ou escutadas), como o “terreno argiloso (dificuldade com a 

lavagem da roupa)” [Malema], ou, ainda, aspetos como a “baixa densidade populacional” 

[Niassa], o “compromisso com a família” [Quelimane] e a “corrupção” 

[Niassa/Quelimane/Angoche] PRT/LAII/NRT..  

Os sujeitos fazem alusão às relações de género e família, indicando a existência de 

“casamentos prematuros” [Cabo Delgado/Mueda/Malema/Muatua], de “gravidez precoce” 

[Mueda], de “mulheres enganadoras” [Angoche] versus “mulheres submissas no 

casamento” [Niassa] PRT/LAII/NRT. Referem-se, ainda, ao “Lobolo (homens como donos 

das mulheres)” [Sul], aos ritos de iniciação — “ritos de iniciação (preparação para a vida 

adulta)” [Mueda], “ritos de iniciação em idade muito jovem” [Niassa] — e às situações de 

“violência doméstica” [Mueda] PRT/LAII/NRT. 

Quanto às crenças, indicam a religiosidade de alguns locais — “religiosidade” [Mueda], 

“religiosos” [Zambézia] — que convive com a prática de “feitiçaria” [Angoche/Muatua] e 

de “magia negra” [Mopeia] PRT/LAII/NRT. A consulta dos curandeiros e dos médicos 

tradicionais é resultante não só da tradição — e de uma crença arraigada que apenas esse 

tratamento irá funcionar — mas também de algumas falhas do sistema de saúde, como a 

“falta de assistência hospitalar” [Malema] ou o  “mau atendimento nos postos de saúde”, e, 

ainda, de falta de condições sociais, como a acumulação de  “lixo” ou a existência de locais 

“sem saneamento” [Quelimane]  PRT/LAII/NRT. 

Em termos culturais, é aludida a “diversidade cultural” que carateriza o país e as várias 

províncias. Os sujeitos referem-se às tatuagens, quer “como símbolo de identidade” 

[Mueda], quer como instrumento de sedução — "Tatuagens nas pernas das mulheres (para 
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atrair os homens)” [Zambézia] —, à gastronomia —  “Gastronomia (xima branca com 

caracóis)” [Mueda] —, às “danças tradicionais”, nomeadamente as “danças típicas” de 

Mueda, como o “Mapico”, as danças da Zambézia, como a “dança de cobras” 

PRT/LAII/NRT, ou no sul, o Xigubo: 

 

Xigubo é uma dança tradicional que servia para fortificar os guerreiros 

antes de partirem à [para a] guerra. É uma espécie de grito de guerra dos 

povos Ronga (População nativa do actual Maputo). É também conhecida 

como uma dança guerreira originária da tribo Zulu e muito presente na 

província de Maputo, que é praticada por homens adornados de peles e 

colares, que dançam alinhados em fileiras paralelas. 

[…] praticada por homens fortes, sem camisa, com azagaias nas mãos e 

um vestuário que acompanha a dança. 

Esta dança servia de preparação para o combate, mas também era 

executada para comemorar a vitória após uma batalha. PRT/LAI/XGB1 

 

Encontramos, ainda, em termos de heteroconhecimento revelado nas vozes dos sujeitos, 

referências às línguas, de forma geral, afirmando a sua valorização em algumas regiões — 

“valorização de outras línguas” [Mueda] PRT/LAII/NRT —, ou dando a conhecer a sua 

ligação com os hábitos e costumes de uma determinada zona, partindo, sobretudo, dos 

textos literários: “O título Quenquêlequêze remete-nos uma ideia de alegria, isto é, é uma 

interjeição da língua Ronga, que é falada na zona sul de Moçambique” PRT/LAI/QGQ6; 

“O título “Quenguelequêze” remete-nos a uma realidade típica africana das línguas bantu 

do sul de Moçambique, releva uma satisfação ou gratidão” PRT/LAI/QGQ13.  

Ao nível nacional, há, também, indicações do fechamento das culturas, através da 

referência ao “regionalismo” [Cabo Delgado/Sul], à preservação da "sua cultura” 

[Malema], ao “racismo” [Sul], ao “tribalismo” [Sul] e ao “etnocentrismo” [Sul] 

PRT/LAII/NRT. 

Ao nível do conhecimento do Outro, não moçambicano, destaca-se a referência feita pelos 

sujeitos às suas línguas: — “A: Eu estava a dizer que a língua oficial é o português… / P: 

Mas eles só falam o português? / A: Não… / P: … O que é falam? / A:… Kimbundo….”  

GV/ML/LUS/A5 — e as diferenças lexicais nos países da CPLP — “a palavra comboio no 
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brasil chama-se trem” GV/ML/LUS/A3, “em Brasil é mais usado o termo geladeira” 

GV/ML/LUS/A15, “a chuinga em Portugal dizem pastilha elástica ou chiclete, no Brasil … 

A: chiclete ou bala!” GV/ML/LUS/A15 , referindo-se, ainda, a presença das “línguas 

africanas” no Brasil “por causa do comércio de escravos” GV/ML/LUS/A15 e a ligação 

entre os países da CPLP através da LP: “alguns cabo-verdianos falando uma língua 

diferente da deles que era o crioulo, mas depois sentiram-se à vontade e alegres ao saberem 

que os cabo-verdianos também falavam o Português como a sua língua oficial” 

PRT/ML/DOP12.  

Como referimos anteriormente, o conhecimento sobre a alteridade pode surgir sob a forma 

de imagens, incluindo aquelas associadas à língua e ao léxico. Ao pedir-se aos sujeitos, 

quando confrontados com diferentes excertos textuais, para distinguirem aqueles que eram 

de autores portugueses dos que eram de autores brasileiros, são referidos diferentes 

argumentos, como a presença de formas fixas, como o soneto, que são associadas à 

literatura portuguesa  — “por se tratar de um soneto” —, a referência aos índios associada 

à literatura brasileira — “a expressão “índio” sabemos que são povos brasileiros”, “A: Nós 

achamos que é a literatura brasileira… P: Porquê? A: Por causa do nome Iracema…. este 

nome… foi nome de uma índia” — assim como locais associados à literatura brasileira: 

“achámos que era brasileira quando diz […] Recife”, “Amazónia está no Brasil” 

GV/LPB/VEB/A2.  

Há, ainda, nesta identificação, a destacar aspetos linguísticos, como a ortografia da 

literatura brasileira, no uso do acento circunflexo e ou no uso do trema — “nós tivemos um 

indício que nos levou a concluir que o texto era brasileiro, o caso do nome António leva 

assento circunflexo no “o”, então nos impressionou muito” —, a linguagem medieval 

associada à literatura portuguesa — “linguagem do galego português arcaico” — o uso de 

gerúndios associados à literatura brasileira, assim como o uso de vocábulos ora associados 

à literatura portuguesa, como “cão”, “encarnada”, “ora”, “miserável”, “merendar”, 

“bordado”, “escusos”, “você”, ora à literatura brasileira, como “quebrar”, “bala”, 

“moça/o”, “cabana”, “bicho”, “abade”, “leiteiro”, “delícia”: "por causa da palavra cão, sim, 

porque nós achamos que se fosse brasileira, os brasileiros têm o hábito de dizer cachorro e 

não cão”; “ A: Pensámos que fosse literatura portuguesa, por causa da palavra encarnado. 

P: … porque se fosse brasileiro seria? A: Vermelho” GV/LPB/VEB/A2; “nós achámos que 

era literatura portuguesa por causa da expressão cabelos excessivamente crespos […] acho 
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que os brasileiros dizem cabelos…. sei lá, cacheados, ou uma coisa parecida”, “nós 

identificamos que era literatura brasileira […] por causa das palavras já vai, chamuscado, 

flamejava”; “o nosso grupo descobriu aqui essa palavra, moça, visto que no português 

padrão eles dizem rapariga, não dizem moça, então os brasileiros usam essa palavra moça a 

dizerem rapariga”; “pensámos que era um texto de origem de literatura brasileira e o que 

nos levou a pensar isso […] foi a palavra delícia que é mais usada no Brasil”  

GV/LPB/VEB/A2. 

Referem-se, também, nesta identificação de elementos distintivos com base na língua e na 

sua variação, ao diferente uso das formas de tratamento “porque o português europeu usa 

mais o termo tu e o português brasileiro usa mais o termo você” GV/LPB/VEB/A2 e, 

recorrendo a imagens que tomam as línguas como objetos cognitivos, associam à LP a 

maior facilidade de compreensão: “quando estávamos a ler o texto, achámos que não era 

tão difícil a linguagem do texto” GV/LPB/VEB/A2. 

Ao falarem sobre o Outro estrangeiro, especificamente sobre Portugal, os estudantes 

referem-se: i) à gastronomia, identificando com Portugal a “broa” GV/LAI/PAI/A24, a 

“lagosta” a o “bacalhau” GV/ML/DOP/A8, assim como o “vinho de Portugal” 

PRT/LAII/VGS57 — “se tiver alguém de bom espírito a vir-me fazer um convite […] para 

conhecer em Portugal não pensava duas vezes para aceitar, porque de lá iria saborear bom 

vinho, bom prato de bacalhau e sopa de mariscos” PRT/LAII/VGS24 —; ii) à música, ao 

“fado” GV_DOP_A8, que “é um estilo musical português” PRT/LAI/PAI1, e às “danças” 

PRT/LAII/NRT; iii) à língua, o “português” GV_LUS_A5, e a questões linguísticas como 

“a palavra Algarve”, que é “originária da língua árabe “GV_PAI_A24; iv) à moeda —  “o 

euro” GV_DOP_A8 —; v) a cidades/territórios portugueses, a “capital Lisboa” 

PRT/ML/DOP17, a cidade do “Porto” PRT/ML/DOP17 e outras, como “Braga, Aveiro, 

Coimbra, Madeira [região autónoma], Boavista [zona na cidade do Porto], Ponta Delgada, 

Faro, Setúbal” GV/ML/LUS/A5; vi) ao desejo de conhecer o país, “a fim de conhecer a 

Universidade Luís de Camões, aumentar lá os meus estudos” PRT/LAII/VGS34, “assistir 

um jogo de Sporting e Benfica” e visitar o “museu Cristiano Ronaldo” PRT/ML/DOP17; 

vii) às caraterísticas do país, considerado um local, onde existem “desastres naturais”, 

como “ciclones, cheias, temperaturas baixas”, de “muita diversão”, “desportiva e cultural”, 

com infraestruturas, como “estradas, pontes, prédios”, ao nível económico com 

“indústrias” PRT/LAII/NRT; e viii) às caraterísticas do povo, sendo que, num sentido 
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negativo, os portugueses são vistos como “abusados”, “orgulhosos”, “egoístas” e, num 

sentido positivo, são tomados como “francos na tomada de decisão”, “bonitos”, 

“respeitosos” PRT/LAII/NRT. 

As mesmas caraterísticas são indicadas face a Angola: i) a gastronomia — “bolo de 

abóbora” PRT/ML/DOP13 —; ii) a “crescente difusão da cultura” e “sobretudo da música” 

PRT/LAII/NRT, através da “valorização” de “música, dança, teatro, cinema” 

PRT/LAII/NRT. Referem-se, ainda, a cantores como “Anselmo Ralph” GV/ML/DOP/A6,  

“Pérola”, “C4 Pedro”, “Damásio”, “Ana Joyce” PRT/LAII/VGS51 e a danças como a 

“kizomba” GV/ML/LUS/A5 e o “Kuduro” PRT/ML/DOP8; iii) a língua oficial portuguesa 

e as várias línguas nacionais; iv) a moeda — “Kwanza” GV/ML/DOP/A6 —; v) a “capital 

Luanda” GV/ML/LUS/A5 e outras cidades como “Benguela”, “Cabinda” 

GV/ML/LUS/A5; vi) ao desejo de visitar o país, de ir ao “shopping” PRT/ML/DOP8; vii) 

às caraterísticas do país, nomeadamente “infra-estruturas bonitas”, “organização urbana”, 

“várias escolas (até ao nível superior) e hospitais”, “centros turísticos”, “parques e reservas 

com animais” e “lindas praias”. Há indicações do seu desenvolvimento económico e social 

— “economia diversificada e em crescimento”, “política comercial alinhada com as 

necessidades de desenvolvimento do país” —, relativamente à existência de meios de 

“transporte”, meios de “comunicação” e “tecnologia”, na “produção de vários produtos 

alimentares”, na existência de “emprego” e “turismo”, uma terra “rica em recursos 

minerais”, com “petróleo” e “diamantes”. Em termos menos positivos, os sujeitos, 

relativamente a Angola, falam de “corrupção”, “falta de transparência”, “exclusão social”, 

“alienação de culturas”, “falta de união de etnias” e “intolerância religiosa”. Em termos de 

condições de vida, referem os “problemas na distribuição energética” e “no abastecimento 

de água”,  o “desemprego” e o elevado custo de vida PRT/LAII/NRT. Em termos de 

educação, fazem alusão às “fragilidades no sistema de ensino” e ao “analfabetismo”. 

Referem, ainda, o “consumo” e “tráfico de drogas” e, em termos sociais e familiares, a 

“prostituição”, a “gravidez precoce”, a “falta de igualdade de género” e a “agressão contra 

a mulher”, o “abuso sexual” e a “violência doméstica” PRT/LAII/NRT; viii) quanto ao 

povo, os sujeitos indicam que adoram “gente angolana” PRT/LAII/VGS51, referindo como 

caraterísticas positivas a “elevada auto-estima do povo”, o facto de ser um povo “alegre”, 

“humilde”, “respeitoso”, assim como a sua “criatividade e pro-actividade”. Em termos 
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menos positivos, referem-se à “falta de hospitalidade”, ao orgulho, à agressividade e à 

“criminalidade” PRT/LAII/NRT. 

Os sujeitos referem relativamente ao Brasil as mesmas caraterísticas já indicadas. 

Consideram que é um país possuidor de grande “beleza” PRT/LAII/NRT e sobre o qual 

são focados aspetos semelhantes: i) a gastronomia, identificando os “espinafres” com um 

legume moçambicano, o “enheue” GV/ML/LUS/A5, ou associando o bacalhau a este país 

— “vamos lá para aquele restaurante tomarmos uma cervejinha, comermos um bacalhau” 

GV/ML/DOP/A7 —; ii) a música, havendo referência a alguns cantores brasileiros; iii) a 

moeda — “a moeda do Brasil que é o real” GV/ML/DOP/A7 —; iv) a cidades brasileiras, 

como a capital “Brasília” GV/ML/LUS/A5, a cidade do “Rio de Janeiro” 

PRT/LAII/CGS22, que gostariam de visitar, e monumentos como a “estátua do Cristo 

Redentor” GV/ML/DOP/A7, o monte do “Corcovado” PRT/ML/DOP10, entre outros; v) o 

desejo de conhecer o país e de ir lá fazer compras — “gostaria de lá comprar alguns carros, 

mobiliários e utensílios domésticos, que tanto aprecio nas novelas brasileiras” 

PRT/ML/DOP16 —, vi) as caraterísticas do “maior país da América Latina”, com 

“cidades” “turísticas”, “desenvolvimento económico”, “industrialização” e “muitas 

infraestruturas” PRT/LAII/NRT. Um país com “enormes shoppings” PRT/ML/DOP14, 

desenvolvido em termos de “ciência medicinal”, com muitos “hospitais”, e de 

“tecnologia”. Em termos negativos, referem a “corrupção”, as “desigualdades sociais”, e 

existência de “população pobre”, de “sem abrigo”, o “abandono de crianças” e , também, o 

"tráfico de armas”, o consumo de “bebidas alcoólicas” e a “violência doméstica” 

PRT/LAII/NRT; vii) as caraterísticas do povo, que, apesar de “orgulhoso” e da 

manifestação de “conformismo e ignorância”, é composto por “pessoas unidas e amigas”, 

entre as quais existe “solidariedade”, e, também, “inteligentes”, “alegres” e “divertidas”. 

Há, ainda, referência a outros países e outros povos, como: a Guiné Bissau, face ao qual os 

sujeitos conhecem a capital — “Bissau” —- e a moeda —- “franco” —-; São Tomé e 

Príncipe, que tem “duas ilhas principais”, onde se fala “crioulo” e se usa como moeda a 

“dobra”; Timor-Leste, onde se usa o “dólar”; Guiné Equatorial, cuja capital é “Malabo” 

GV/ML/LUS/A5; Cabo Verde, cuja capital é a cidade da “Praia”, onde usa como moeda o 

“escudo”  PRT/ML/DOP6, com “várias ilhas” e “lindas praias” PRT/ML/DOP12, e que os 

sujeitos gostariam de visitar: “dentro da África gostaria de visitar […] Cabo-Verde para 

aprender a dançar aqueles passos de Kizomba e falar o crioulo” PRT/LAII/VGS24. 
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Destacam-se, também, as referências aos Estados Unidos da América (EUA), um país 

muito organizado, marcado pelo “desenvolvimento económico”, “científico e tecnológico” 

e pelas “oportunidades”, com “boas condições de habitação”, “modernos e eficientes meios 

de transporte”, um “elevado nível de vida”, locais bonitos e pessoas trabalhadoras, 

divertidas e unidas” PRT/LAII/NRT. Em termos negativos sobre os EUA é dito que há 

“poluição (devido à industrialização)”, “tráfico de drogas” e de “pessoas”, “corrupção”, 

“prostituição” e “imoralidade sexual”, e, ainda, “marginalidade” e “assassinatos” 

PRT/LAII/NRT. O desejo de visitar este país prende-se com o desejo de visitar locais e/ou 

monumentos históricos — “Em Nova York gostaria de conhecer o Central Park e o edifício 

Empire State Building, também gostaria de conhecer as pontes como Brooklyn Bridge e 

George Washington Bridge” PRT/LAII/VGS17 —, de conhecer a língua e desenvolver 

competências nessa línguas — “investigar sobre a língua inglesa” —, de conhecer músicos, 

como “Henriques Iglesias, Lil Wayne, 50 Cent, Rihanna e mais artistas”, e de conhecer 

atores como “Sylvestre Stallone Rambo” PRT/LAII/VGS50.  

Há, também, alusões a outros países, como: a Arábia Saudita, que, para os sujeitos, tem 

como aspetos positivos o facto de ser segura, de se cumprir a lei — "pena de morte para os 

traficantes de drogas, assassinos”, “seriedade na justiça e ordem”, “castigo pesado aos 

ladrões, adúlteros” —, a “integridade nos trabalhos, estudos e religião”, uma “elevada 

auto-estima” e a “preservação da identidade cultural” PRT/LAII/NRT, enquanto que, como 

aspetos negativos, é referido o terrorismo — “financiamento dos terroristas” —, a 

“obrigação a praticar a religião muçulmana” e a “falta de respeito com os outros povos que 

não sejam da sua religião”, incluindo a “pena de morte para quem carregar a Bíblia”, e, 

ainda, a “desvalorização desnaturada do género feminino” e o facto de o “adultério” ser 

“encarado como algo natural para os homens” PRT/LAII/NRT; a Índia e a fascinação 

causada pelos “filmes indianos”, pelas “músicas”, “roupas”, “pinturas do corpo”, que 

fazem “chorar de emoção” PRT/LAII/VGS36; a Inglaterra, que gostariam de visitar, 

sobretudo a capital “Londres” PRT/LAII/VGS56; a África do Sul, que tem “recursos 

minerais” e “belas paisagens”, que fomentam o “turismo”. É considerado um país com 

uma “boa localização geográfica”, que contém “muitas fábricas”, “indústrias”, e que faz 

“exportação” dos bens aí produzidos “para outros países”. É um país que valoriza a 

“cultura nacional”, mas que tem “criminalidade” e um “elevado índice de HIV-SIDA”. O 

seu povo é visto como preguiçoso, mas, também, “alegre” e “bondoso” PRT/LAII/NRT.   
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A China é referida pelos sujeitos como um país “grande”, “bonito”, onde existe 

“reciclagem e aproveitamento de matéria-prima” e o seu povo é talentoso, flexível, 

“inteligente e criativo”, podendo ser também “racista” e o país associado a “produtos 

piratas” e uma “alimentação estranha” PRT/LAII/NRT.  

No que diz respeito ao conhecimento sobre o Outro e o seu mundo, destacamos, ainda, o 

facto de os sujeitos indicarem o significado de expressões idiomáticas ou provérbios, como 

no caso de “engolir um sapo”: 

 

[...] não vou conseguir explicar, mas posso dar um exemplo: digamos, ao 

trabalharmos com uma certa pessoa, e […] nos maltrata, mas nós, por 

sermos aquelas pessoas que necessitamos daquele dinheiro, nós, nós 

vamos engolir quase tudo que nos é dito pelo nosso patrão, é isso [...] 

então, a gente suporta essas coisas, então aquele engolir o sapo nesse 

sentido de que, por mais que a gente sofra, temos de aprender a aguentar 

as consequências porque a gente quer sobreviver GV/LAII/PRINT/A22 

 

Esse conhecimento sobre a alteridade pode, segundo os sujeitos, fazer-nos mudar de 

hábitos e costumes, por influência do Outro — “estamos a nos referir a essa questão do 

cristianismo, estamos a dizer que eles saíram de si próprios e seguiram outras coisas, 

estamos a ver [que] alguns deixaram de pôr maqueia, para adorar a Deus num sentido mais 

cristão” GV/LAII/CAF/A21 —, ou pode-nos fazer refletir sobre a vida — “Mesmo que 

alguém esteja presa num cativeiro, nunca é possível aprisionar a mente, a imaginação, em 

suma, os processos psíquicos” PRT/LAI/CL1_1 [partindo da análise do poema Cela 1 de 

Craveirinha e do excerto de Virgínia Woolf] —, ou, ainda, levar-nos a sentir curiosidade 

sobre o Outro — “de louvar a ideia que a docente teve de dar uma oportunidade igual de 

trazer um filme para no mínimo observarmos o que aconteceu nos outros países, sobretudo 

na cultura”  PRT/ML/LVP9 — ou, também, a defendermos algo que é comum à 

humanidade, como o ambiente: 

 

[…] quando a natureza é violada, ela não se defende, apenas reage, então 

com isso tudo a natureza não nega, que abatemos as árvores, vamos 

abater como quisermos, mas depois há-de nos dar a consequência que 
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essa parte, a reacção, é o aquecimento global, outras formas de 

destruição. GV/LAII/RIT/A22 

 

2.1.2.2.3. intertextualidade 

 

As marcas de intertextualidade surgem a partir das atividades propostas nos guiões dos 

textos literários, nomeadamente na análise comparativa do poema “Cela 1” de José 

Craveirinha e na afirmação de Virgínia Woolf (vide apêndice 38),— o “poema e a citação 

convergem no assunto liberdade, a imaginação, ou seja, a impossibilidade de limitar a 

imaginação, mesmo numa situação penalizada pela lei, aparentemente injusta” 

PRT/LAI/CL1_2 —, ou na análise comparativa entre o poema “O Pescador de 

Moçambique” de Campos Oliveira, o excerto do poema “Pescador” de Vinicius de Moraes, 

o poema “Analogia Aquática” de Nuno Júdice e o poema “As palavras” de Eugénio de 

Andrade (vide apêndice 33). Neste caso, a comparação resulta quer numa análise mais 

literal, relativa à profissão “da pesca, os riscos que os praticantes correm e os sacrifícios 

que fazem para ganhar a vida” PRT/LAI/PDM8 — “os dois poemas retratam a vida, a obra 

de um pescador, retratando respectivamente o seu quotidiano, o quanto têm batalhado para 

o sustento das suas vidas, os riscos que enfrentam no mar” PRT/LAI/PDM6 —, quer numa 

análise mais profunda, relativamente ao papel do pescador e do escritor, assim como aos 

“efeitos que as palavras podem causar, sejam positivos ou negativos” PRT/LAI/PDM8: 

 

Este poema em relação com o de Campos de Oliveira [...] no momento 

em que um pescador pode atirar a rede com o objectivo de obter um 

respectivo resultado (positivo), mas pode acontecer o contrário; o mesmo 

pode acontecer com um escritor, suas palavras podem conter efeitos 

diferentes e contraditórios do que ele imaginava. PRT/LAI/PDM6 

 

Há, ainda, a relação estabelecida entre o poema “A uma virgem” de Campos de Oliveira e 

a poesia trovadoresca (vide apêndice 32), considerando-se que o poema “apresenta marcas 

de cantigas de amor” PRT/LAI/A1V2, como o facto de “o sujeito lírico” se dirigir “a uma 

mulher que não se atinge facilmente”, afirmando “que ele morre de saudades dela” e que 

“o amor que ele sente não é correspondido.” PRT/LAI/A1V3. Nesse sentido, o sujeito 
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lírico dirige-se a “uma mulher inatingível” PRT/LAI/A1V4, colocando-se “numa posição 

inferior a ela” PRT/LAI/A1V6 e “mostrando o seu sofrimento por ela” PRT/LAI/A1V7. 

Há, no entanto, também “tendência de sair da poesia trovadoresca para um estilo com 

características livres” PRT/LAI/A1V13, referindo-se não apenas os pontos de contacto 

com a lírica trovadoresca, mas também as dissemelhanças.  

Relativamente a esse poema, os sujeitos referem ainda que “a intertextualidade deste com 

outros textos da literatura portuguesa não pára por aí”, pois há “marcas neste texto que nos 

remetem para o neo-classicismo, sobretudo a poesia bocagiana” PRT/LAI/A1V5 ou, ainda, 

para a lírica camoniana: 

 

Se o grupo não soubesse que o poema foi escrito por Campos de 

Oliveira, em nenhum momento afirmáramos que este poema foi escrito 

em Moçambique por alguém que fosse natural da Ilha de Moçambique, 

pois não conseguimos detectar nenhum aspeto cultural que serviria de 

indicador que o poema faz parte da literatura moçambicana, pelo 

contrário, este poema se parece com alguns poemas de Camões. 

PRT/LAI/A1V4 

 

Em alguns textos, a relação intertextual é estabelecida com textos não literários, como 

acontece no poema “Surge et Ambula” de Noronha (vide apêndice 11), relativamente ao 

qual se pede para estabelecerem a “relação com a religião”. Neste poema, os sujeitos 

referem-se ao uso do “termo Nazareno” para indicarem a alusão a “um ser” que “recebia 

ordens de uma entidade divina” e que poderia guiar o povo e permitir-lhe que alcançasse 

“a liberdade”, do mesmo modo que “Jesus Cristo” “guiou o seu povo à libertação” 

GV/LAI/SEA/A25. Referem-se, igualmente, ao episódio em que “Jesus disse ao seu amigo 

que está enfermo ou morto, após ter-lhe curado, «Levanta-se e anda»”, é nesse sentido que 

“o poeta também quer despertar o seu povo” PTT/LAI/SEA2. A propósito desse poema 

referem, ainda, a influência da literatura portuguesa nas produções literárias 

moçambicanas, afirmando que há nesse texto “uma influência muito forte da cultura 

europeia, particularmente a portuguesa” GV/LAI/SEA/A25. 
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Ao relacionarem o poema “Quero ser tambor” com os excertos do poema “Não! Só quero a 

liberdade!” de Álvaro de Campos (Fernando Pessoa), os sujeitos referem que há “o desejo” 

“pela Liberdade e pela libertação” GV/LAI/QRS/A24. 

Para além da relação entre textos solicitada pelos guiões, os sujeitos vão, de forma 

autónoma, relacionar os textos que vão analisando com aqueles já estudados — “em 

relação ao texto estava a relacionar um pouco com o texto do Godido”, “temos passagens 

que estão naquele texto que está relacionadas com o texto do Godido” GV/LAI/DNA/A26, 

“há uma relação entre o "Poema do Mar” e o texto que estávamos a ler” 

GV/LAII/CHI/A14 — ou com a época, o contexto e a sociedade, como acontece na análise 

do poema Xigubo de Craveirinha, afirmando: 

 

Note-se que esta dança é realizada de noite, frequentemente aludida no 

texto, o que nos mostra que o país ainda se encontrava mergulhado na 

escuridão, na colonização, mas é uma noite com lua nova, o que nos 

remete [para] a ideia de mudança de mentalidade dos moçambicanos face 

ao ambiente colonial. PRT/LAI/XGB1 

 

Há, ainda, referências a acontecimentos históricos, sobretudo aqueles expressos na 

literatura colonial face a episódios de atentado aos direitos humanos e privação de 

liberdade, referidos na parte anterior relativamente ao heteroconhecimento (e que por esse 

motivo não iremos aqui repetir), como é o caso das referências ao gueto de “Varsóvia” e ao 

campo de “Buchenwald”, i.e. à Segunda Guerra Mundial e à opressão face aos judeus (e 

também “comunistas”, “homossexuais”, e aqueles “considerados inimigos do Nazismo”), 

aos bombardeamentos de “Hiroshima e Nagasaki”, ao massacre de “Shaperville”, na 

“África do Sul”, contra os “negros”, aos atos praticados pela “seita de Ku-Klux-Klan”, no 

sentido de, segundo os sujeitos, se criticar “a atitude desumana dos ocidentais na época, 

principalmente os colonizadores o facto de eles tratarem cruelmente os negros” 

PRT/LAI/AFR1. 
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3.1.2.3. Análise crítica de visões estereotipadas e 

preconceituosas: panorama 

 
A análise pelos sujeitos dos discursos, próprio e da alteridade (incluindo, entre outros, os 

discursos dos textos literários, mas também dos colegas de turma e dos membros da sua 

sociedade) evocados durante as atividades do programa de formação, centrou-se na 

identificação dos estereótipos, preconceitos e visões generalizadas neles veiculados e 
na assunção de perspetivas críticas sobre os mesmos. No que se refere aos TL, destaca-

se sobretudo a identificação, na literatura colonial trabalhada durante o programa, de 

marcas de exploração, opressão, humilhação, abuso sobre as mulheres e escravatura, assim 

como os desequilíbrios de poder expressos através da ausência de voz e da impossibilidade 

de acesso à educação, que se traduzem no sofrimento dos povos colonizados.  

Todos esses estereótipos e preconceitos presentes na literatura colonial são reconhecidos 

pelos sujeitos e conduzem à sua identificação com o Outro (colonizado) do TL, através de 

manifestações de empatia e comparações entre esse Outro e os seus antepassados ou a sua 

situação particular. Assim, partindo da análise de visões estereotipadas na literatura, os 

sujeitos refletem, também, sobre o (seu) processo de criação de preconceitos e a facilidade 

na realização de generalizações. Verificámos que esses preconceitos, visões generalizadas 

e estereótipos que os sujeitos identificam no discurso dos textos literários se relacionam, 

sobretudo, com o colonialismo. Denota-se uma elevada emotividade no comentário a esses 

preconceitos, parecendo, por vezes, que estes comentários assumem uma função catártica, 

conforme já observámos em outros momentos. Idêntica função verifica-se nas 

dramatizações, nas quais os sujeitos se permitem falar sobre temas geralmente pouco 

discutidos, de forma aberta, mas com a voz de um Outro. 

No que se refere à análise das visões preconceituosas e generalizadas no discurso 

próprio ou da alteridade (por vezes desencadeadas pelas vozes dos TL), destaca-se a 

identificação pelos sujeitos de vários tipos de preconceitos (Malizia, 2014): 

-  i) preconceitos raciais, pelo caráter marcado da referência à pele negra, incluída de forma 

acentuada no processo de identificação dos sujeitos, que surge aqui como processo de 

identificação com os outros “negros” que viveram no tempo colonial, ao partirem do texto 

literário para falarem sobre si, sobre o seu país e sobre a sua sociedade, e, também, na 

oposição que é feita a outras “raças estrangeiras”. Esta separação entre os sujeitos e os 
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Outros de outra “raça” é visível, ainda, na assunção pelos sujeitos dos seus estereótipos e 

preconceitos ao referirem a visão negativa que tinham dos estrangeiros e o uso dos termos 

“o branco”, “o chinês”, a título de exemplo; 

ii) preconceitos sociais relativos a vários grupos ou indivíduos, nomeadamente pessoas 

com HIV, albinos, deficientes mentais e físicos, mulheres, idosos, pobres e, ainda, com 

base na orientação sexual ou nas religiões com que se identificam; 

iii) preconceitos étnicos, face a etnias que consideram minoritárias —, reconhecendo os 

sujeitos a sua importância para a preservação da diversidade do país —, e fundados no 

tribalismo, privilegiando e considerando como superiores os membros de uma determinada 

etnia (a sua e/ou a dos seus familiares); 

e iv) preconceitos culturais, relativos àqueles que não são da sua cultura (numa associação 

entre etnia e hábitos culturais), misturando-se, aqui, valores culturais, comunitários e 

étnicos.  

Assim, consideramos fundamental o trabalho sobre esses preconceitos e estereótipos, no 

sentido de os fazer evoluir e de os questionar, reconhecendo, no entanto, como refere 

Abdallah-Pretceille (1997, p. 127) que os estereótipos e os preconceitos, porque enraizados 

no nosso lado afetivo, não se limitam a desaparecer de um momento para outro, sendo 

necessário um trabalho profundo sobre as representações para os fazer soltar as raízes: “ils 

ne sont que des formes ossifiées et statiques des représentations qui sont les points d'appui 

indispensables à toute connaissance”.  

Destaca-se o facto de praticamente não haver referências à discriminação linguística, 

apesar de alguns investigadores apontarem, no contexto moçambicano, para preconceitos 

étnico-linguísticos, para a ausência do recurso às LB nos discursos públicos, para a 

estigmatização do Outro que tem uma língua diferente e haver, ainda, críticas, pelas vozes 

dos sujeitos, aos estrangeiros que não aprendem nem LB nem LP (ver atrás). No entanto, 

para estes sujeitos, as línguas não parecem marcar preconceitos e cisões, tendo uma função 

mais articulada com os seus processos de construção identitária e com a sua utilidade, 

nomeadamente nas viagens realizadas e a realizar, nos seus projetos futuros ao nível da 

conclusão dos estudos e da progressão académica. 

Todos os preconceitos referidos são extensivos ao seu grupo de pertença, pois estes futuros 

professores referem que na sua comunidade, na sua sociedade, existem preconceitos de 

todos os tipos, sociais, raciais, religiosos, políticos e outros, incluindo o tribalismo. Esses 
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preconceitos são transmitidos na terceira pessoa, ou seja, não como os seus preconceitos, 

mas como os do Outro ou outros, ainda que esses outros sejam membros da sua 

comunidade (e.g., “os macuas”, “muitos da raça negra”, “existem pessoas”). Encontramos 

aqui heteroimagens indiretas (cf. Basílio, 2017; Basílio et al., 2016; Basílio, Araújo e Sá, & 

Simões, 2019), enquanto “jogos de espelho”, nos quais se obtém a perspetiva de como os 

sujeitos pensam que os seus grupos veem o Outro. 

Há, no entanto, também, marcas de pontos de vista estereotipados no discurso em primeira 

pessoa do próprio sujeito, verificando-se a presença de elementos relacionados com o 

desejo de evitar a diferença, a recusa de se identificarem com outras culturas e o modo 

como consideram que os outros os veem, reconhecendo, no entanto, que “para alguém se 

conhecer é preciso, em 1.º lugar, colectar o que as pessoas dizem de ti. Depois, perguntar a 

si mesmo, o que você é. Finalmente, confrontar as ideias” PRT/LAI/IDT13. 

É, também, pela voz em primeira pessoa que surgem algumas generalizações, 

nomeadamente no reconhecimento, por parte dos sujeitos, dos seus preconceitos face aos 

“brancos” e aos “estrangeiros”, vistos de forma negativa, por exemplo, como “racistas”, 

“cínicos”, “violentos”, “gananciosos”. Surge, contudo, a expressão de uma certa evolução 

entre o modo como os sujeitos consideram que viam o Outro antes do início do programa 

de formação e como entendem que o veem agora, no momento da sua produção oral ou 

escrita (e.g., “achava eles racistas”, “antigamente eu tinha uma visão muito negativa face 

aos estrangeiros”). Nesse sentido, as suas vozes apontam para o reconhecimento (atual ao 

momento da produção) de efeitos no modo de ver os outros, manifestando uma perspetiva 

mais aberta face à alteridade.  

Muitas dessas generalizações estão, como vimos na síntese da análise anterior e 

reforçando-a, associadas à oposição passado/presente e aos ressentimentos relacionados 

com a questão colonial. Estão ainda associadas ao modo como os sujeitos consideram que 

o seu povo era visto pelos portugueses (aspeto visível sobretudo nas dramatizações), 

afirmando uma “mentalidade negativa” por parte dos “brancos,” que tomavam o negro 

como “preguiçoso”, “agressivo” e “reverente perante a raça branca”. No que se refere aos 

motivos inerentes a essas visões generalizadas e preconceituosas, os sujeitos referem o 

facto de o Outro não se dar a conhecer, assim como a adoção de posicionamentos 

arrogantes, egoístas e de superioridade da parte daqueles que os  manifestam e que podem 

vir da sociedade, do grupo, da família, influenciando o sujeito. Referem, ainda, o erro de se 
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atribuir aos outros caraterísticas que não lhes pertencem ou de ver os outros como 

inferiores, considerando que os professores podem contribuir para trabalhar com os seus 

alunos no sentido de lhes demonstrar que a adoção de posicionamentos preconceituosos 

conduz ao afastamento do Outro em vez da sua valorização.  

No que se diz respeito aos estereótipos e aos preconceitos, importa fazer notar que estas 

questões não são debatidas nem problematizadas, principalmente nas escolas, onde esse 

debate e  reflexão poderiam conduzir quer ao reconhecimento da sua existência quer à 

procura de soluções para combater essas atitudes e modos redutores de ver o mundo. 

Rezende e Baptista (2020, p. 350) indicam que, no que se refere “às questões associadas às 

atitudes de estigmatização e de discriminação, elas quase não são discutidas em nível das 

inter-relações escolares e na formação de professores”. É por isso que se nota uma 

passividade por parte dos professores quando lidam no seu dia-a-dia com esse tipo de 

situações de preconceito e/ou discriminação, ora ignorando a situação ora remetendo-se ao 

silêncio: “quase todos os professores permanecem em silêncio diante de atitudes de 

estigmatização, de preconceitos e de discriminação praticados no meio escolar e, 

principalmente, nas salas de aula multiculturais e plurilíngues” (p. 352). 

No que diz respeito, ao nível da análise dos discursos, à aquisição e expressão de 

conhecimentos sobre si e sobre a alteridade, na relação entre línguas, culturas e 

sociedades, os sujeitos referem-se ao autoconhecimento, quer através de todas as marcas 

identitárias já referidas no subcapítulo anterior e que não iremos aqui repetir, nas quais se 

destacam, principalmente, a sua identificação com base em sentidos de pertença 

geográfico-étnicos, caraterísticas culturais, valores, crenças e ritos e, ainda, relações de 

género e família. Destaca-se, ao nível do autoconhecimento, i) a diversidade que carateriza 

o país, espaço de muitas religiões, muitas raças, muitas culturas e muitas etnias, unidas por 

um sentido de nação; ii) a identificação com África e com os africanos, à qual está 

associada um sentido de orgulho, numa promoção do ideal de pan-africanismo; iii) o 

colonialismo e a vivência enquanto povo e/ou grupo de um passado colonial; iv) os rituais 

e os ritos que marcam a vida da sua comunidade; v) as línguas que são suas maternas, as 

que aprenderam, que conhecem, a língua oficial, assim como as línguas dos outros, nas 

quais comunicam e com as quais coexistem; vi) a situação económica de pobreza, que 

consideram que os carateriza quer no dia-a-dia, em referências associadas à fome, à subida 

do custo de vida, ao facto de não terem acesso a muitos produtos, quer como forma de 
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apresentação à alteridade; e vii) a instabilidade do país, que oscila entre momentos de paz e 

de guerra. Os sujeitos referiam-se, neste caso, sobretudo, à instabilidade político-militar, 

mais marcada no centro do país, relacionada com a oposição entre duas das principais 

forças políticas, a FRELIMO (que está no poder deste a independência) e a RENAMO, 

mas que atualmente, apesar de se manter, assume uma dimensão menor do que a 

instabilidade causada pela atuação do Daesh em Moçambique73. 

Quanto ao heteroconhecimento, ou seja, à expressão, por parte dos sujeitos, de 

informações sobre o Outro e o seu mundo, em todas as dimensões (e.g., social, cultural, 

económica), começamos por frisar que esse conhecimento resulta quer  de conhecimento 

efetivo sobre situações, episódios, acontecimentos, construído através de viagens, de 

conversas, de leituras, quer através de imagens sobre o Outro, influenciadas por textos 

literários, novelas, e outros discursos, assim como o que é veiculado pela cultura oral. 

Sobre o Outro, seja nacional, seja estrangeiro, são referidos:  

i)         aspetos económicos, como os recursos aí existentes, as principais atividades 

económicas, o grau de desenvolvimento, o nível salarial, o desemprego, o custo 

de vida, entre outros. Sobre o Outro nacional, principalmente aquele das 

províncias do norte, referem-se os recursos florestais, minerais e animais, 

enquanto que sobre o Outro estrangeiro se refere o desenvolvimento económico 

(e.g., Angola, Brasil, E.U.A.), a industrialização (e.g., Brasil), o elevado nível 

de vida (e.g., E.U.A.), a exportação de bens aí produzidos (e.g., África do Sul), 

o aproveitamento de matérias-primas (e.g., China), mas também, de forma 

semelhante, os recursos minerais (e.g., Angola, África do Sul), o desemprego 

(e.g., Angola), o elevado custo de vida (e.g., Angola);  

ii) aspetos turísticos, relacionados sobretudo com a beleza dos locais, como, ao 

nível nacional, a beleza das praias das províncias de Cabo Delgado e de Niassa 

e a praia paradisíaca de Zalala, assim como o potencial turístico da zona sul do 

país. Em termos do Outro estrangeiro, neste caso, do seu país, refere-se a beleza 

do país (e.g., Brasil) e as lindas praias (e.g., Angola, E.U.A.);  

iii) aspetos sociais, relativos ao casamento e à gravidez prematuros, à violência 

doméstica, aos ritos de iniciação, ao lobolo, à corrupção, no que se refere ao 

Outro nacional, e à fidelidade no casamento (e.g., Portugal), às festas ou à 

                                                
73 Para mais informações vide Rogeiro (2020). 
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diversão desportiva e cultural (e.g., Angola, Portugal), aos cuidados de saúde 

(e.g., África do Sul), e, também, à gravidez precoce (e.g., Angola), à corrupção 

(e.g., Angola), à violência doméstica (e.g., Angola, Brasil), no que se refere ao 

Outro estrangeiro;  

iv) infraestruturas, como as más condições de habitação, os problemas no 

abastecimento de água e de energia elétrica, a existência de locais sem 

saneamento face ao Outro nacional; e a existência de estradas, prédios e pontes 

(e.g., Portugal), hospitais (e.g., Brasil), modernos meios de transporte (e.g., 

E.U.A.), muitas fábricas e indústrias (e.g., África do Sul), assim como os 

problemas na distribuição de eletricidade e no abastecimento de água (e.g., 

Angola), face ao Outro estrangeiro;  

v) educação, indicando-se, face ao Outro nacional, o elevado número de 

analfabetos, o baixo nível de escolaridade da população, a desistência escolar, o 

crescimento da rede escolar, a distribuição gratuita de manuais; e face ao Outro 

estrangeiro, os problemas na educação, fragilidades no sistema de ensino, o 

elevado grau de analfabetismo (e.g., Angola), as melhorias educativas (e.g., 

África do Sul), a existência de várias escolas do nível primário ao superior;  

vi) aspetos culturais, relacionados com elementos que os sujeitos conotam com 

África e/ou com Moçambique, como a gastronomia, as danças, as línguas, 

vestuário, mas, também, indicando aspetos específicos, como, por exemplo, o 

Carnaval de Quelimane. No que se refere ao Outro estrangeiro, destacam-se, 

para além desses aspetos (i.e. gastronomia – Portugal, Angola, Brasil; música – 

Angola, Brasil, Portugal, Índia; danças – Angola; línguas – Angola; vestuário - 

Índia), o futebol (e.g., Portugal);  

vii) caraterização dos povos, que pode surgir de forma positiva, como na 

classificação dos habitantes da província da Zambézia como sérios ou dos da 

província de Niassa como hospitaleiros, ou dos portugueses como francos, dos 

angolanos como alegres, dos brasileiros como solidários, dos americanos como 

trabalhadores, dos chineses como criativos (entre muitos atributos referidos face 

a esses e a outros povos), mas, também, de forma negativa, referindo-se aos 

habitantes de Cabo Delgado como confusos (i.e. problemáticos, que criam 

intrigas, violentos, fechados), aos portugueses como abusados (i.e. que não têm 



Parte III. Conceção, implementação e análise do programa de formação 
 

 

 393 

respeito pelos outros, sem ética), aos angolanos como agressivos, aos 

brasileiros como orgulhosos, aos chineses como racistas, entre múltiplas outras 

atribuições feitas a estes e a outros povos. 

Há, ainda, referência ao conhecimento declarativo sobre moedas, capitais, nomes de 

cidades (também relativo a outros países, como Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, 

Timor-Leste, Guiné Equatorial, Cabo Verde, Inglaterra). E verifica-se a atribuição de 

imagens positivas e negativas às regiões e aos países, para além das imagens dos povos que 

se referiram e que são, também elas, marcadas por representações e não conhecimentos 

específicos, dando origem a generalizações e visões maniqueístas dos povos, das regiões e 

dos países. A esse propósito refere-se, a título de exemplo (entre outros), que em Cabo 

Delgado há muito regionalismo; ou que no sul de Moçambique há muito tribalismo; que o 

tráfico de drogas em Moçambique está associado aos estrangeiros; que há, em Portugal, 

propensão para a ocorrência de desastres naturais, como cheias e temperaturas baixas; que 

em Angola falta união entre as etnias; e que no Brasil existe abandono de crianças, nos 

E.U.A. marginalidade e assassinatos, na Arábia Saudita falta de respeito pelos membros de 

outras religiões, na África do Sul um elevado índice de HIV, na China produtos piratas 

(entre outros aspetos).  

Importa finalmente, realçar, que os sujeitos revelam também uma grande curiosidade face 

ao Outro e às suas culturas, associada ao desejo de “viajar, conhecer novas terras, apreciar 

diferentes paisagens, conquistar novas amizades e experimentar novos mundos” 

PRT/LAII/VGS26. Esse desejo refere-se ao Outro nacional e, também, ao Outro 

estrangeiro (destacando-se, sobretudo, Angola, Portugal e Brasil) —, manifestando o 

desejo de conviver com o Outro e abertura face à alteridade, pois 

 

Das inúmeras coisas que o ser humano pode fazer, não existe a melhor e 

maravilhosa do que viajar, conhecer novos lugares, novas pessoas, novo 

ambiente, mudar a rotina por algum tempo, apreciar e se deliciar com a 

nova gastronomia, conhecer novas culturas, hábitos e costumes e 

tradições que jamais subiram à nossa mente. RT/LAII/VGS57 

 

Relativamente às atividades que visavam trabalhar aspetos relacionados com o Discurso, 

quer com a identificação e análise crítica de estereótipos e preconceitos, quer com a 
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expressão de conhecimentos sobre si e sobre a alteridade e o seu mundo, nas suas  

dimensões social, cultural, económica, apresentamos, abaixo, uma tabela síntese com o 

número de referências indicadas pelos sujeitos. Essa tabela permite verificar que há 

atividades que potenciaram a identificação, pelos sujeitos, das suas visões preconceituosos, 

estereotipadas e generalizadas, destacando-se as seguintes: EIH, P1L (estas desenvolvidas 

a partir dos textos indutores), EDI e ETP (atividades de apoio sem recurso a textos 

indutores). Identificámos, ainda, que, para trabalhar o conhecimento sobre si e sobre a 

alteridade, as atividades que mais proporcionaram a expressão desse auto e 

heteroconhecimento, assim como o estabelecimento de relações de intertextualidade entre 

textos e destes com aspetos históricos e sociais, foram as seguintes: QGQ, A1V, PDM, 

AES (induzidas por TL) e CUL, DOP, EDI (sem recurso a textos indutores). 

 

Tabela 15 - Atividades centradas no Discurso 

DIS DISCURSO (registo dos Portfólios) 

 VEB EIH CTM CAM A1V PDM QGQ NGR FAB NGM CL1 XGB P1L MVG AES CAF EGO LVP MLF EDI 

EP 0 26 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 31 - - 0 - 0 8 29 

LCS 1 1 0 3 22 22 3 0 1 0 3 7 0 - - 0 - 7 2 33 

 PVI CDJ SEA VOZ VIV MAG MAN HIN PAI QRS IDT CRÇ MIA VGS PRI MES RIT LUS1 CUL DOP 

EP 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 10 0 - 1 0 19 0 0 0 0 

LCS 0 0 9 0 0 0 0 0 7 0 1 1 - 13 0 1 1 0 59 39 

 CRG GOD DGD AFR GNG DNA NTR TMT JVF CHI 
PRIN

T 
RCE LUS2 SIC ETP PIG EEC    

EP 9 0 8 0 2 1 0 0 - 0 2 1 0 - 41 0 0    

LCS 0 0 0 10 1 0 48 1 - 0 0 1 1 - 14 0 0    

 

          Legenda 
VEB a EEC Códigos das atividades (vide apêndices 2 a 4) 
EP Estereótipos e preconceitos 
LCS Relação língua, cultura e sociedade (conhecimento) 
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Em suma, apesar de esta análise reforçar os resultados anteriores, quanto ao 

reconhecimento, por parte dos sujeitos, das “multiple diversities of the self and the other” 

(Dervin, 2010a), ou seja, de se entender o ser, na identidade e na alteridade, como 

complexo e até contraditório, há, também, o reconhecimento de preconceitos no discurso 

literário e no discurso ou ações dos outros, até mesmo desse Outro com quem os sujeitos 

convivem e que fazem parte da sua comunidade. Esses estereótipos identificados prendem-

se, sobretudo, com a cor da pele e, a ela associada, com a questão colonial. Em termos da 

atualidade, a discriminação, no geral, é referida face a albinos, doentes mentais, pessoas 

com epilepsia, pessoas com HIV, assim como face a outras etnias e outras culturas, o 

tribalismo, ou ainda face aos estrangeiros, e, também, com base em diferentes orientações 

sexuais. Parece, no entanto, ser difícil esse reconhecimento de preconceitos e estereótipos 

no discurso próprio, o que denota, por vezes, ou a adoção de uma atitude etnocêntrica ou o 

sentimento de que uma crença, ou prática, porque enraizada culturalmente ou etnicamente, 

se torna imediatamente normal e indiscutível.  

Como vimos, ao nível dos conhecimentos sobre si e sobre a alteridade, destacam-se as 

referências à diversidade étnica e cultural mas de forma generalizada e assumindo, por 

vezes, um caráter pitoresco e pouco aprofundado, com indicações de aspetos soltos como 

as danças, a moeda, etc. Destaca-se, ainda, o facto de algumas atitudes ou comportamentos 

condenáveis serem atribuídos aos estrangeiros, sobre os quais, do mesmo modo que 

acontece sobre si, a sua comunidade e o seu país, se verificam, por vezes, visões 

generalizadas e maniqueístas. Consideramos fundamental indicar que todas estas 

referências, mais ou menos baseadas em factos, em imagens, em histórias, denotam não só 

imagens algo estáticas, fixas e generalizadas sobre os outros povos e países, mas, também, 

uma grande curiosidade e abertura face ao Outro, com o qual gostam e/ou gostariam de 

contactar. Essa curiosidade e posterior abertura são um primeiro grande passo no sentido 

do desenvolvimento da CI, pois permitem a transformação de diferenças em 

oportunidades, de ver o Outro e as situações através de múltiplas perspetivas e não apenas 

um ponto de vista fixo (cf. Deardorff & Jones, 2012). Uma síntese dos resultados deste 

segundo eixo do programa de formação é apresentada na figura 11. 

Número de Referências 
+++++ ++++ +++ ++ + - 
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Destaca-se, ainda, relativamente à educação, no discurso dos sujeitos, aquilo que designam 

como o “silêncio” dos professores face ao preconceito e à discriminação, seja porque 

decidem ignorar a situação, seja porque, não a ignorando, não assumem o seu papel 

educativo ao nível das competências sociais e interculturais. Os sujeitos referem, a esse 

respeito, a necessidade de os professores promoverem o respeito pela diversidade cultural.  
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Figura 11 - Síntese de resultados / Discurso 
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3.1.3. Atividades centradas na exploração da relação com a 

alteridade 
 
The other is also often described through a 
deficit framework, i.e. she is not as good or 
capable as ‘we’ are, that leads to stereotypes 
and other forms of representation.  
[…] Othering can be used for other reasons. 
People use it to position themselves, to defend 
themselves, to please/seduce the other, to claim 
(common/different) identities, to defend 
themselves against stigmatizing or 
marginalizing practices or to feel better about 
the different other. Othering also allows people 
to (re-)invent and make sense of the self 
through imagining the other. In uncertain 
postmodern times it is easy to see how unstable 
othering and the politics of identity can be.  

(Dervin, 2015a, pp. 2–5) 
 
Para a exploração da relação com a alteridade, ou seja, para promover atividades que 

levem o aluno a interagir com o Outro, desenvolvendo a capacidade de descentramento, de 

se colocar no lugar desse Outro, de tomar as culturas como iguais, no sentido de adotar 

atitudes, discursos e comportamentos cada vez mais etnorrelativos, de manifestar 

curiosidade e abertura face à alteridade, assim como de defender a adoção de práticas que 

respeitem os direitos humanos, foram concebidas 12 atividades principais, com recurso a 

textos literários, acompanhadas de 5 atividades de apoio, sem recurso à literatura. 

Apresentamos uma tabela síntese dessas atividades: 

 

Tabela 16 - Síntese das atividades concebidas para a exploração da interação com a 
alteridade 

Atividades centradas na exploração das Interação com a alteridade 

Texto Literário Autor Tipologia 
textual 

Disciplina Atividades preliminares Atividade 

 COM TEXTOS INDUTORES 

“Carregadores” 
(CRG) 

Rui de 
Noronha 

Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do texto 
- Identificação dos aspetos 

culturais com que se 
identificam - marcas 
identitárias. 

(vide guião no apêndice n.º 47) 

Descrever, por escrito, a relação 
estabelecida entre a época colonial 
- a mundividência patente no 
poema - e a atualidade (tomando 
como foco a vivência atual de cada 
um). 
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Atividades centradas na exploração das Interação com a alteridade 

Texto Literário Autor Tipologia 
textual 

Disciplina Atividades preliminares Atividade 

“Godido” 
(GOD) 

João Dias Narrativo 
(conto) 

LAI - Leitura e análise do texto 
- Relação do texto com a 

época em que foi produzido 
(vide guião no apêndice n.º 48) 

Produzir, por escrito, um final para 
o conto, procurando relacionar as 
suas imagens (partilhadas) 
relativamente à época colonial. 

“Godido” 
(DGD) 

João Dias Narrativo 
(conto) 

LAI - Descrição das imagens 
partilhadas pelos formandos 
relativamente à época 
colonial e o modo como 
relacionam a época colonial 
e a atualidade. 

(vide guião no apêndice n.º 48) 

Preparar uma dramatização (notas 
escritas e apresentação) sobre o 
encontro entre personagens 
(moçambicanas e portuguesas) do 
século XIX e do século XXI, 
descrevendo as imagens 
partilhadas pelos sujeitos 
relativamente às suas visões do 
mundo face a duas épocas 
distintas: a época colonial e a 
atualidade. 

“África” 
(AFR) 

José 
Craveirinha 

Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
- Pesquisa autónoma de 

personalidades, locais, 
acontecimentos históricos 

(vide guião no apêndice n.º 49) 

Refletir sobre a noção de 
etnocentrismo 

“Grito negro” 
(GNG) 

José 
Craveirinha 

Lírico 
(poema) 

LAI - Leitura e análise do poema 
- Relação do poema com o 

movimento da Negritude 
- Identificar os aspetos 

culturais com que os 
sujeitos se identificam: 
conflitos no mundo. 

(vide guião no apêndice n.º 50) 

Discutir, em grupo, a injustiça de 
uma situação atual no mundo 
posicionando-se relativamente à 
situação económica, cultural e 
social mundial. 
 

“Dina”  
(DNA) 

Luís 
Bernardo 
Honwana  

Narrativo 
(conto) 

LAI - Leitura e análise do conto 
- Discussão sobre as marcas 

relativas à época colonial 
- Análise do percurso/viagem 

das personagens ao longo 
do conto 

(vide guião no apêndice n.º 51) 

Produzir, por escrito, um final 
alternativo para o conto, 
procurando descrever as imagens 
partilhadas relativamente à época 
colonial e ao modo como 
relacionam a época colonial e a 
atualidade (confronto entre 
culturas e entre épocas). 

“À minha terra” 
(MTR) 

José da Silva 
Maia 
Ferreira  

Lírico 
(poema) 

LAII - Leitura e análise do poema 
- Identificação de expressões 

que denotam a expressão do 
sentimento nacional 

(vide guião no apêndice n.º 52) 

Elaborar uma listagem de aspetos 
positivos e negativos relativos à 
sua terra e, escolhendo um outro 
local, outra terra, ao nível nacional 
e/ou internacional, redigir, 
também, uma listagem de aspetos 
negativos e positivos que relaciona 
com essa terra, adotando 
perspetivas etnorrelativas e 
refletindo criticamente face aos 
aspetos positivos e negativos de 
ambas as terras. 

“Terra Morta” 
(TMT) 

Castro 
Soromenho 

Narrativo 
(romance) 

LAII - Leitura e análise dos 
excertos da obra 

- Relação com o movimento 
da Negritude e o ideal do 
Pan-africanismo 

- Relacional a obra com o 
período colonial, partindo 
do comentário à citação 

(vide guião no apêndice n.º 53) 

Produzir um texto escrito no qual 
refira que semelhanças e 
diferenças encontra entre esse 
texto e a sociedade moçambicana 
colonial. Manifestar, ainda, a sua 
visão do mundo face a duas épocas 
distintas: a época colonial e a 
atualidade. 
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Atividades centradas na exploração das Interação com a alteridade 

Texto Literário Autor Tipologia 
textual 

Disciplina Atividades preliminares Atividade 

“Canção do 
Mestiço” 

(MES) 

Francisco 
José 
Tenreiro  

Lírico 
(poema) 

LAII - Leitura e análise do poema 
- Identificação de 

preconceitos e estereótipos 
- Reflexão sobre a questão 

identitária e a sua relação 
com a alteridade 

(vide guião no apêndice n.º 54) 

Jogar um jogo de verdadeiro/falso, 
com cartas que identificam se os 
colegas estão a dizer a verdade 
(anjo) ou a mentir (diabo), 
permitindo que os sujeitos se 
identifiquem, referindo as suas 
crenças e vivências, e permitindo 
que o grupo turma se posicione 
(destacando a posição da maioria 
dos formandos). 

Chiquinho 
(CHI) 

Baltasar 
Lopes 

Narrativo 
(romance) 

LAII - Leitura e análise dos 
excertos  da obra 

- Relação com a época em 
que foi produzida e com o 
movimento de Negritude e 
o ideal do Pan-africanismo 

(vide guião no apêndice n.º 55) 

Produzir um texto escrito que 
apresenta o que cada um imagina 
que terá acontecido a Chiquinho 
depois de embarcar para a 
América. 
Refletir e discutir as (na altura) 
últimas polémicas envolvendo os 
EUA, nomeadamente os decretos 
assinados e relacioná-los com a 
noção de interculturalidade. 

“Filosofia de 
Elevador” 
(PRINT) 

José 
Eduardo 
Agualusa 

Narrativo 
(conto) 

LAII - Leitura e análise do conto 
- Reflexão / Debate sobre os 

aspetos comuns e 
divergentes entre as 
posições referidas no conto 
e a futura profissão dos 
sujeitos 

(vide guião no apêndice n.º 56) 

Produzir um texto escrito, em 
grupo, no qual indiquem o que 
consideram ser os deveres do 
professor intercultural, ou seja, o 
que poderá e deverá fazer nas suas 
(futuras) aulas para implementar 
os princípios da educação 
intercultural, identificando, 
também, o tipo de atividades 
sugeridas para dinamizar nas aulas 
de língua portuguesa. 

Um estranho em 
Goa 

(RCE) 

José 
Eduardo 
Agualusa 

Narrativo 
(romance) 

LAII - Leitura e análise de 
excertos da obra 

- Análise de imagens 
preconceituosas e/ou 
estereotipadas 

- Reflexão sobre o processo 
de construção identitária 

(vide guião no apêndice n.º 57) 

Produzir um plano semanal, por 
escrito em grupo, para a receção 
(nas suas casas) de um cidadão 
estrangeiro da CPLP. 

 SEM TEXTOS INDUTORES 

————— 
(LUS2) 

  ML Resposta às questões do teste relativas à discussão do termo 
“lusofonia” e às imagens face à LP. 
(vide guião no apêndice n.º 45) 

————— 
(SIC) 

  SIC Discussão sobre o documentário “E se fosse consigo? - Racismo” da 
SIC, problematizando a noção de racismo e expressando 
sentimentos, valores e informações sobre o tema do racismo. 

————— 
(ETP) 

  LAI Apresentação das imagens que partilham relativamente a países e 
povos de língua portuguesa, assim como face aos povos 
moçambicanos (diferentes etnias) e explorar as noções de 
estereótipos, preconceitos e etnocentrismo. 
(vide guião no apêndice n.º 46) 

————— 
(PIG)   TT Planificação de uma aula de língua portuguesa, abordando a questão 

do género e integrando conteúdos linguísticos e culturais. 

————— 
(EEC)   TT Preparação de uma dramatização (e sua apresentação) relativa ao 

tema “Encontro entre culturas”.  
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Nestas atividades era pedido aos formandos que refletissem sobre a relação com a 

alteridade, procurando apresentar uma compreensão crítica das situações de interação, 

adotando estratégias de resolução de mal-entendidos, evitando conflitos e combatendo a 

discriminação e o racismo. Pretendia-se, com a sua realização, que os sujeitos, colocados 

em situação de interação, se adaptassem, adequando e controlando as suas emoções, a 

comunicação e os seus comportamentos, ao mesmo tempo que construíam relações 

baseadas na confiança e no respeito (cf. “people need to adapt their actions and discourses 

to situations and interlocutors” em Dervin, 2014, p. 194). Procurámos, nesse sentido, olhar 

para os dados recolhidos procurando responder à seguinte questão: as atividades propostas 

para trabalhar a RELAÇÃO promoveram a capacidade de descentramento, a adoção de 

posicionamentos etnorrelativos, a manifestação de abertura face à alteridade e a defesa de 

valores democráticos e humanos? E, posteriormente, numa perspetiva de 

complementaridade e descompartimentação da evolução da CI, já explicitada, procurámos 

verificar se as atividades propostas para trabalhar a Identidade e o Discurso tiveram 

algum impacto na promoção de atitudes de curiosidade, abertura, face ao Outro, através de 

adoção de posicionamentos etnorrelativos e da defesa de valores democráticos e humanos. 

Assim, esta secção final de análise das vozes dos formandos ao longo do programa de 

formação organiza-se em 3 itens, sendo o primeiro relativo à adoção de múltiplas 

perspetivas e de atitudes de descentramento, através de olhares e perspetivas externas a si e 

à situação; o segundo confronta a assunção entre posicionamentos etnocêntricos (de 

afastamento, de superiorização identitária e cultural e através de generalizações) e 

etnorrelativos, no sentido de verificar se gradualmente assumem perspetivas mais 

etnorrelativas e demonstram uma maior disponibilidade face à alteridade, através da 

aproximação e valorização da alteridade e da diversidade; e o terceiro procura analisar 

criticamente o modo como os sujeitos controlam as suas emoções, adaptam a sua 

comunicação e comportamentos em situações de interação, no sentido de manifestarem 

atitudes de abertura, empatia e respeito face à alteridade, assim como de apresentarem 

valores e práticas democráticos e humanos. 
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3.1.3.1. Capacidade de descentramento e adoção de 

múltiplas perspetivas  

 

3.1.3.1.1. Adoção de múltiplas perspetivas  

 
Quanto à adoção de pontos de vista múltiplos, iremos analisar o modo como os sujeitos 

expressam o confronto com perspetivas divergentes, assim como a sua capacidade para 

observar e analisar uma situação, um comportamento e/ou uma atitude de pontos de vista 

diferentes e variados e sujeitos a múltiplas interpretações. Essa adoção de pontos de vista 

múltiplos implica a capacidade de compreender o mundo do Outro, de ver o mundo pela 

sua perspetiva ou, pelo menos, de a entender. É nesse sentido que se defende que “la 

compréhension d’autrui exige un travail sur soi afin d’éviter de sombrer dans une forme de 

tautologie expérientielle où on reproduit, consciemment ou non, du même, c’est-à-dire du 

soi” (Abdallah-Pretceille, 2015, p. 255), i.e. que a relação com a alteridade e a 

compreensão do Outro implica, necessariamente, o autoconhecimento e a 

autocompreensão crítica. Ambas, a autoconscientização identitária — no sentido de ao 

refletir “on one’s own identity and identity construction”, que é fundamental “to 

understanding others’ identities and how they are constructed” (Temples, 2015, p. 576) — 

e a capacidade de “understanding the others’ world views” (Deardorff, 2006, p. 248) são 

tomadas como componentes essenciais da CI. 

Neste sentido, na análise dos nossos dados, verificámos que se denota alguma confusão 

com as perspetivas patentes nos textos literários quando entram em choque, conflito e/ou 

oposição com aquelas que os sujeitos têm de uma determinada situação ou acontecimento, 

como evidenciado neste excerto: “há uma questão, tem uma coisa que eu não estou a 

conseguir perceber, aqui há uma interação entre os brancos e os negros e diz que alguns 

negros por algum lado serviam aos brancos” GV/LAII/TMT/A9.  

Há, também, o reconhecimento de que sobre uma mesma situação há múltiplos pontos de 

vista e perspetivas: “o facto é que nós nunca sabemos quem é culpado, há sempre 30 

versões sobre um acontecimento” GV/LAI/GNG/A24. Essa noção de que existem 

múltiplas perspetivas sobre um determinado acontecimento poderá conduzir à perceção de 

que as pessoas não são todas iguais, que são múltiplas e que numa determina sociedade 

existem pessoas que têm perspetivas e atitudes diferentes e até mesmo opostas: 
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Eu queria falar que acredito que a minha sociedade é racista, porque 

estamos a falar de um conjunto, temos uns que são racistas e outros que 

não são, então quando eu disser que a minha comunidade não é racista 

estarei a mentir, porque dentro da minha comunidade tem esses racistas. 

GV/LAII/JVF/A12 

 

Consideramos importante realçar que a assunção de múltiplas perspetivas pode surgir no 

modo como se vê o Outro, em que a alteridade é tomada como complexa e diferente entre 

si. A esse propósito, ainda na mesma atividade, os sujeitos referem posições ambíguas 

sobre os portugueses e sobre a sua presença no território brasileiro: 

 

[...] quando os navegadores chegaram na praia os índios viram-nos como 

invasores da sua região e do seu povo, por isso receberam-nos com 

flechas e arcos. De outro lado, viram os navegadores portugueses como 

aventureiros ou viajantes do mar que perderam o destino e que 

necessitavam de abrigo. Mas ambas visões, os índios viam como 

hóspedes daquela zona. PRT/LPB/PVI1 

 

Nesse sentido, os navegadores eram vistos, numa perspetiva positiva, como “pessoas que 

viajavam pelo mar e perderam a direcção do seu destino, necessitando [de] alojamento e 

abrigo naquela região” PRT/LPB/PVI5, e, numa perspetiva negativa, como “pessoas que 

vinham invadir o seu povo e sua região” PRT/LPB/PVI5, sendo que numa mesma visão 

coexistem perspetivas contraditórias face à alteridade, imagens que se consideram 

mutáveis ao longo do tempo e discursos confusos de afastamento e conflito, mas com um 

sentido de valorização: 

 

Se nós fossemos índios, numa primeira fase, nós veríamos os 

Portugueses como sendo invasores do nosso território, uma vez que eles 

apresentam características distintas das nossas, isso nos serviria de um 

ponto forte para poder desconfiar que os Portugueses poderiam matar-

nos, maltratar-nos ou mesmo nos acorrentar como se fossemos animais 
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uma vez que nunca tinha os visto, nem conhecê-los. Numa outra fase, 

veríamos os navegadores Portugueses como um povo esperto que 

pretendia explorar os nossos recursos, através da sua esperteza. Onde eles 

até poderiam fazer de conta que são nossos amigos para sustentar seus 

interesses. Num outro ponto de vista, poderíamos ver os navegadores 

Portugueses como sendo violentos e ditadores porque eles queriam 

sempre servir de exemplo da sua civilização, não respeitavam a nossa 

cultura, estranhavam a nossa forma de viver. O ponto positivo é de que 

eles sempre influenciavam-nos seguir a sua cultura e as suas crenças. 

PRT/LPB/PVI15  

 

Importa, ainda, referir que a assunção de múltiplos pontos de vista pode surgir dos textos 

literários, como acontece com o poema “Surge et Ambula” de Noronha, face ao qual os 

sujeitos referem que existe uma “duplicidade social”, por se “defender os interesses do 

povo Moçambicano”, mas haver uma “forte influência da cultura europeia, particularmente 

a Portuguesa” PRT/LAI/SEA7. Essas perspetivas múltiplas são também transferidas pelos 

formandos para a vida, durante a qual “podem acontecer situações imprevisíveis de 

sucesso e insucesso” PRT/LAI/VIV1.   

 

3.1.3.1.2. Descentramento  

 
Em termos da capacidade de descentramento, referimo-nos à habilidade para nos 

colocarmos no lugar do Outro, para vermos o mundo pelos seus olhos e procurarmos 

entender o que sentiria e pensaria numa determinada situação, reconhecendo com Matos e 

Melo-Pfeifer (2020, p. 292) que “We may be more capable of recognising ourselves in the 

others’ shoes when we develop the competences of listening, observing, inquiring, noticing 

significant details when [...] we read their stories, leaning forward to listening to them”. 

Verificámos que, na atividade realizada com base na Carta de Pero Vaz de Caminha, uma 

parte dos sujeitos assumia o ponto de vista de um índio brasileiro do século XVI — 

“Estava eu e outros índios da tribo ao redor da praia, fazendo nossas actividades do dia-a-

dia [...] fiquei muito surpreso e ansioso, pois nunca antes havia tido um contacto com 

outros povos” PRT/LPB/PVI2 —, partindo da leitura do texto para deduzir algumas 
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atitudes e reações dos índios nos primeiros contactos com os navegadores portugueses — 

“[...] perguntei-lhes o que eles queriam, mais eles não perceberam nada, ofereceram-nos 

alguns alimentos e objectos, mais não achei muito conveniente, porque não me identifiquei 

com tais objectos nem os alimentos” PRT/LPB/PVI2 —, ou imaginando o que os índios 

pensariam desses navegadores: 

 

Sendo eu um desses índios, veria os portugueses como pessoas diferentes 

de mim em termos da raça, vestuário, alimentação e outras características 

físicas. Veria também os Portugueses como navegadores honestos, o que 

me levaria também a fazer uma aproximação deles e faria o possível de 

fazer troca de qualquer objecto da minha terra e receber um dos objectos 

da terra deles. PRT/LPB/PVI19 

 

Essa identificação é visível, também, no uso das pessoas e tempos verbais, como em 

“Certo dia avistamos homens no barco vindo em nossa direcção” PRT/LPB/PVI27, em 

“De repente, vimos barcos” PRT/LPB/PVI29 ou em “eles tinham alguns aspectos culturais 

diferentes dos nossos” GV/LPB/PVI/A12; na comparação que é feita entre os seus hábitos 

(tomando-se aqui como índio) e os hábitos dos navegadores portugueses — “o facto deles 

andarem vestidos e nós não” GV/LPB/PVI/A12 —; e no facto de manifestarem sentir as 

mesmas dificuldades dos índios — “teríamos dificuldade na comunicação”  

GV/LPB/PVI/A12. 

Essa capacidade de se colocar no lugar do Outro pode expressar um sentido de pertença — 

"ficaram connosco durante muitos dias” GV/LPB/PVI/A12 — e de identificação, expresso 

quer na primeira pessoa (eu/nós) — “eram muito diferente de nós” GV/LPB/PVI/A12 —, 

quer a partir de uma perspetiva e visão exterior: “Os índios brasileiros viam os Portugueses 

como pessoas muito diferentes deles, que não se entendia a sua língua, transportados nas 

grandes canoas e ainda como pessoas honestas na maneira como faziam a troca de 

produtos” PRT/LPB/PVI19. 

Através dessa assunção do ponto de vista do Outro, das suas crenças, pensamentos e 

sentimentos, os sujeitos puderam também, num ato de escrita algo catártico, falar sobre o 

período de colonização portuguesa. Dessa forma, assumiam o que queriam dizer, mas pela 

voz de um Outro que era livre de dizer e sentir o que quisesse, sem poder ser alvo de 
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julgamentos. Nesse sentido referiam, pela voz dos índios, que os navegadores portugueses 

tentavam impor a religião sem considerar as crenças que eles tinham — “ao longo da sua 

estadia, nos apresentaram alguns objectos religiosos e queriam que nos ajoelhássemos, nós 

obedecemos pois não queríamos que eles pensassem errado de nós, pois nós também 

tínhamos as nossas crenças" GV/LPB/PVI/A12 — e que a sua presença causou medo: 

 

[...] vimos barcos chegando com gente muito diferente de nós, ficamos 

com medo e chamamos os outros para defendermo-nos deles, pois 

pensávamos que tinham o objectivo de nos invadir agressivamente e 

acabar connosco; por isso, que fomos com nossas flechas e arcos, prontos 

para enfrentá-los, mas eles deram-nos sinal que largássemos o nosso 

material de auto-defesa. PRT/LPB/PVI29  

 

Há, no entanto, também, a manifestação da aproximação aos navegadores, ao Outro não 

índio, numa assunção da identidade do índio, seja contrariando a ideia anterior — “eles 

foram muito bondosos connosco, não invadiram de forma ilícita as nossas terras. E 

introduziram novos alimentos e acrescentaram a nossa cultura” PRT/LPB/PVI2 —, seja no 

que consideram as semelhanças físicas entre os portugueses e os índios — “eram pessoas 

parecidas connosco na sua estrutura física” GV/LPB/PVI/A12 —, seja, ainda, no modo 

como se referem às crenças e pensamentos desses índios: “Os índios brasileiros viam os 

Portugueses como pessoas muito diferentes deles, que não se entendiam a sua língua, 

transportados nas grandes canoas e ainda como pessoas honestas na maneira como faziam 

a troca de produtos” PRT/LPB/PVI19. Há, ainda, marcas de aproximação entre os índios e 

os portugueses associadas à curiosidade face ao Outro que é diferente — “Estava eu e 

outros índios da tribo ao redor da praia, fazendo nossas actividades do dia-a-dia [...] fiquei 

muito surpreso e ansioso, pois nunca antes havia tido um contacto com outros povos” 

PRT/LPB/PVI2 —, e ao desejo de contacto:  

 

Sendo eu um desses índios, veria os portugueses como pessoas diferentes 

de mim em termos da raça, vestuário, alimentação e outras características 

físicas. Veria também os Portugueses como navegadores honestos, o que 

me levaria também a fazer uma aproximação deles e faria o possível de 
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fazer troca de qualquer objecto da minha terra e receber um dos objectos 

da terra deles. PRT/LPB/PVI19  

 

Assim, na atividade realizada com base na Carta de Pero Vaz de Caminha, muitas vezes o 

Outro, que neste caso são os navegadores portugueses, é retratado de forma 

simultaneamente positiva e negativa. Por um lado, são descritos como “hóspedes”, 

“aventureiros” PRT/LPB/PVI1 e “pessoas que traziam algum ensinamento importante da 

vida” PRT/LPB/PVI34. Por outro lado, eram vistos como “invasores da sua região e do seu 

povo” PRT/LPB/PVI1, pessoas “com um objectivo obscuro, com interesses pessoais” 

PRT/LPB/PVI36, até mesmo “pessoas perigosas” PRT/LPB/PVI6 de quem nos devíamos 

proteger. 

Apesar de, em outras atividades, as múltiplas visões de mundo poderem ser expressas de 

outras formas, como no reconhecimento de caraterísticas identitárias múltiplas e diversas 

que caraterizam os sujeitos — “A minha identidade é um conjunto de caracteres próprios, 

exclusivos e diversos, com os quais me diferencio dos outros seres” PRT/LAI/IDT28 —, 

verificamos, como também sublinha Matos (2011), que o texto literário foi um instrumento 

de mediação importante ao revelar valores, crenças e atitudes que permitem interpretações 

do mundo diversificadas e alternativas. É nesse sentido que o texto literário permite que os 

sujeitos olhem para si mesmos, num “return to one’s self”, que implica não apenas 

“dwelling on the self-attributed or hetero-attributed characteristics of others” (Abdallah-

Pretceille, 2006, p. 476), mas, também, analisar e integrar essas diferentes visões do 

mundo naquilo que é o seu processo de construção identitário. Nesse sentido, há o 

contraste entre a sua identidade e a do Outro, através do estabelecimento de relações de 

aproximação e de afastamento. 

Encontramos, ainda, na assunção de perspetivas múltiplas, a influência da identidade, 

culturas e hábitos do Outro sobre o seu modo de ser e agir — “Tenho me influenciado nas 

diferentes maneiras de uso, mas não sou estrangeira” PRT/LAI/IDT11 —, o que reforça a 

complexidade inerente às relações com a alteridade, marcadas também pelo processo de 

construção da identidade dos sujeitos. Assim, a capacidade de descentramento, de assumir 

o ponto de vista do Outro, requer um confronto entre as caraterísticas identitárias que os 

sujeitos reconhecem em si e aquelas do Outro, que podem conduzir à assunção de uma 

identidade resultante da combinação de diferentes culturas, hábitos e costumes (cf. “we are 
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all diverse”, Dervin, 2010a), ao mesmo tempo que procuram preservar uma identidade de 

grupo, étnica — “A minha cultura, os meus hábitos é tudo dos macuas” PRT/LAI/IDT14 

—, e, ainda, procuram afirmar a sua individualidade: “A minha identidade é a minha 

origem, é o que me faz ser diferente dos outros, é a minha particularidade" 

PRT/LAI/IDT27. É nesse sentido que se pode afirmar que “L’interrogation identitaire de 

soi par rapport à autrui fait partie intégrante de la démarche interculturelle” (Abdallah-

Pretceille, 2015, p. 255). O processo de descentramento pode-se, deste modo, relacionar 

com uma junção de fatores, internos e externos ao sujeito, que lhe permitem sair de si e 

ver-se pelos olhos do Outro: “para alguém se conhecer é preciso, em 1.º lugar, colectar o 

que as pessoas dizem de ti. Depois, perguntar a si mesmo o que você é. Finalmente, 

confrontar as ideias” PRT/LAI/IDT13. 

 

3.1.3.2. Perspetivas etnocêntricas e etnorrelativas 

 

3.1.3.2.1. Etnocentrismo -  distanciamento da alteridade 

 
[…] permitir que alguém estranho entre na 
nossa capoeira, sem antes conhece-lo; acaba 
arrasando a capoeira toda, arrebatando as 
galinhas juntamente com os ovos. 

PRT/LPB/PVI36 
 

No que se refere à adoção de posicionamentos etnocêntricos e/ou etnorrelativos, 

começámos por analisar nos dados as manifestações de distanciamento da alteridade e a 

apresentação do Outro como diferente com um sentido negativo. O modo como a 

sociedade reage à diferença é retratado pelos sujeitos nas suas dramatizações, seja de forma 

explícita, seja de forma mais encoberta. As situações, caraterísticas ou “diferenças” que 

atestam este afastamento relacionam-se, principalmente, com questões religiosas, étnicas, 

raciais, geográficas e económicas: “considero que na minha comunidade existe muita 

discriminação com as pessoas deficientes, pessoas com problemas de albinismo, pessoas 

com problemas mentais e também pessoas pobres. Também há discriminação entre as 

línguas, até as religiões” PRT/TT/EDI17.  
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Uma parte dessas manifestações de afastamento face ao Outro, que podem denotar também 

uma posição etnocêntrica que toma a sua nacionalidade, a cor de pele, os hábitos culturais, 

as práticas étnicas e a etnia, como as mais “válidas” ou “corretas”, surge nessas 

dramatizações. Especificamente relativamente ao racismo, são vários os grupos que fazem 

referência a questões raciais, sobretudo relativamente ao período colonial. Nessas 

dramatizações os sujeitos expressam, assim, a sua visão sobre o tratamento da raça negra 

nesse período: “A4: Então, primeiro, vou apresentar o meu irmão. A3: Como é que é, 

mano? A1: Xi, você vai casar com o negro? A4: […] é uma pessoa como eu. A1: […]  

gostar de um negro estranho,  que nojo” GV/LAI/DGD/A5; “A2: […] no meu tempo,  os 

negro só servem para me servir” GV/LAI/DGD/A5; “A4: Não me apresenta seu amigo? 

A1: […] este é o meu amigo moçambicano, é meu colega de trabalho. A4: Quem, 

moçambicano? Com essa pele negra […] não serve para nada esse povo. Poxa, pah, já vou-

me embora” GV/LAI/DGD/A5. 

Fazem, no entanto, muitas vezes, a comparação com a sociedade atual, como forma de 

superação e de marcar a diferença de tratamento entre brancos e negros — “A3: Como é 

que você vai brincar com um português? Sabe que foram esses que nos maltrataram, nos 

escravizaram? A2: Desculpa colega, aquela é minha conterrânea. A1: […] esquece, são 

coisas passadas” GV/LAI/DGD/A5 —, o que consideram que pode ter consequências em 

termos comunicativos e de comportamento no momento presente: “A: no caso de um negro 

não querer sentar ao lado do branco pode ser por causa do medo” GV/LAI/DGD/A5. 

A expressão do afastamento face à alteridade é potenciada pelo estudo das obras literárias, 

sobretudo, como vimos acima, as coloniais, no contraste entre a população negra nativa e 

os colonos ocidentais: “Os brancos (colonos) não se preocupavam e não valorizavam os 

negros” PRT/LAI/VIV1; “as pessoas não eram livres, eram escravizadas e trabalhavam nas 

grandes plantações todo o dia inteiro, sem protecção contra os raios solares, isto é, as 

pessoas faziam o que o colono queria” PRT/LAI/VIV2; “um grupo de gente que vive 

infinitamente na miséria, na altura os escravos e […] também um grupo de pessoas que 

vivem uma vida melhorada, na altura os colonizadores” PRT/LAI/VIV3. Os sujeitos 

expressam esse afastamento do Outro por vários motivos, porque eram pessoas estranhas à 

terra — “não gosta nada de gentes estranhas com olhos de outro mundo que cantam a mãe 

África” PRT/LAI/NGR25 —, porque o “povo ocidental” pretendia “escravizar o povo” 

GV/LAII/CAF/A21. Esse afastamento tem como base não apenas a opressão e/ou a 
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escravatura mas, também, o medo da humilhação ou de ser ridicularizado: “ainda que um 

punhado de pessoas queira ridicularizar você [Moçambique], ainda que […] tentem 

escarnecer você” GV/LAI/MAN/A21.  

O afastamento face aos portugueses enquanto exploradores, navegadores, parte, como 

indicado, quer das obras literárias e das perspetivas por elas apontadas, quer das imagens 

dos sujeitos face à época colonial. Nesse sentido, os navegadores são tomados como 

“povos invasores” PRT/LPB/PVI4, “pessoas estranhas com objectivos extraordinários ou 

mesmo obscuros” [PVI10], face aos quais “todo cuidado é pouco” RT/LPB/PVI3, pois 

podem, mesmo, querer “acabar com a nossa raça” PRT/LPB/PVI12. Os sujeitos 

manifestam, muitas vezes, uma mundividência complexa e ambígua, dado que ao mesmo 

tempo que preveem confrontos, sobretudo causados pelo seu “comportamento”—  

“Enquanto mostrarem um mau comportamento, logo à chegada deles, aí só seriam 

conflitos, guerras e mais para mostrar que estavam na região que não lhes pertencia” 

PRT/LPB/PVI21 —, também deixam em aberto a possibilidade de estabelecer relações 

amigáveis com outros, aqueles que vêm sem más intenções: “quem vem com bom 

comportamento também é recebido bem” PRT/LPB/PVI21. 

Em termos de posicionamentos etnocêntricos, como referimos, a questão colonial continua 

também muito presente nos discursos diários, o que ressalta essa questão do afastamento 

com base na “cor da pele”, já referida e reforçada por Taylor e Nwosu (2001, p. 306) ao 

afirmarem que “physical attributes do alter our perceptions of each other and thus have a 

major influence on human interaction processes”. Podemos referir, como exemplo, o facto 

de alguns grupos — partindo da análise da obra Godido para produzir o final do conto e 

apesar da maioria dos grupos deixar uma mensagem positiva e de esperança no futuro — 

referirem a opressão dos colonos e os maus tratos, focando-se na questão da “cor da pele”:  

 

Ao seu redor parecia-lhe cercado de milhões de senhores Costa, pois a 

cidade estava infestada de brancos. [...] Godido decide pedir um emprego 

em casa de um homem branco, depois de ser aceite, Godido começou 

assim a exercer as suas funções na casa do branco. [...] as lembranças de 

sua mãe e o horror que o Senhor Costa lhe trazia começaram fazer-lhe 

falta, pois o que ele sonhava encontrar do melhor na cidade foi um 
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inferno para ele. [...] Godido viveu uma vida infeliz na casa do novo 

patrão. PRT/LAI/GOD17 

 

Subjacente a esta questão racial estão muitas histórias, muitas mágoas e também muitas 

crenças, como é visível em expressões como a seguinte: “A escravatura existente no 

mundo passado é dirigida apenas à raça negra. Os africanos eram únicos da escravatura” 

PRT/LPB/EIH5. Há, claramente, uma reflexão e abertura para falar sobre estes assuntos, 

que parecem ter sido tabu durante tanto tempo, o que permite expressar uma mescla de 

sentimentos relacionados com essa questão racial, muitas vezes contraditórios como o 

orgulho e o etnocentrismo que são associados também a algum sentimento de 

inferioridade, no sentido de considerarem que o Outro não gosta de si ou não os vê como 

iguais — “sabemos que a cor branca é uma cor de paz, de elite, até que outros africanos da 

África branca não gostam de nós” GV/LAI/SIC/A19 —, encontrando, por vezes, culpados 

externos como os “filmes e novelas”: “As crianças assistem filmes e novelas também 

influencia muito, porque as personagens, dos filmes e novelas, negras têm um papel … 

[referem-se a papéis secundários e como empregados]” GV/LAI/SIC/A19. Há, no entanto, 

como referimos acima, uma tentativa constante de comparação entre a sociedade colonial e 

a sociedade atual, procurando os sujeitos apresentar a diferença de tratamento, a equidade 

de direitos, a superação do passado: 

 

A [A1], que é portuguesa, passeando com o seu noivo [A2], depara-se 

com o seu primo português, Sr. [A3], que, ao ser apresentado seu 

cunhado, estranha e condena a sua prima por se ter metido com um 

negro. Nesta troca de palavras raciais, a [A1] faz perceber o [A3] que o 

mundo de hoje não permite este tipo de atitude, pois não é a cor da pele 

que define o ser das pessoas. PRT/LAI/DGD8  

 

Essa superação e igualdade de direitos e deveres pode também traduzir-se numa libertação, 

numa catarse, que resulta numa atitude opressora face ao antigo opressor: 

 

A dramatização acontece num restaurante famoso na cidade de Nampula. 

[…] 
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[A1] - Oh [A2], chega aqui agora ([A2] aproxima-se rapidamente do 

patrão). 

[A1] - Limpa as mesas e faz um café, hoje o trabalho será longo e 

cansativo. 

Ana - É para já patrão. ([A2] limpa as mesas e entrega o café para o 

patrão.) 

[A1] - Que brincadeiras são essas? Este café está frio, até agora não sabes 

fazer um simples café? 

[A2] humildemente responde: Não patrão, o café está quente, só o senhor 

é que está com mau humor. 

[A1] responde: Que mau humor? Se continuas assim vou-te pôr no olho 

da rua.  

De repente, entram no restaurante [A3] e [A4] admirados porque estavam 

a ouvir a conversa toda pela porta e sentam-se numa mesa. 

E o [A1] todo raivoso diz com um tom muito alto: 

[A2] despacha-te atende os clientes. 

[A3] e [A4] ficam mais surpresos, pois nunca tinham antes visto um 

negro a mandar uma branca.  

O [A3] que é português que acostumou mandar e não ser mandado, diz: 

Que mundo é esse? Como é que um negro está a mandar uma branca, que 

absurdo! Enquanto isso, a [A4], negra e moçambicana, que acostumou 

ser escravizada esboçou um semblante feliz e disse: Mas porque reclamas 

[A3]? Qual é o problema de um negro mandar uma branca? As coisas 

mudaram, neste tempo todos têm os mesmos direitos.  

O [A1] arrogante desde sempre responde ao [A3]: Quem é você para 

entrar no meu restaurante e falar dessa forma? Ela é minha empregada e 

eu mando-a como quiser…  

O drama continua.  

[A1]discute de uma forma acesa com o [A3], enquanto que [A4] fica 

muito feliz por saber que o negro já não era escravo e nem fazia trabalhos 

forçados como era na senzala. PRT/LAI/DGD10 
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Há, assim, nas vozes destes estudantes, uma necessidade de recordar o passado, que tomam 

como opressivo, no sentido quer de afirmar o desejo de não passar por nenhuma situação 

idêntica, quer de valorizar a atual liberdade: “estamos livres da dominação estrangeira e 

lutamos para nossa independência total e completa” PRT/LAI/VOZ26; “Nossa voz 

actualmente diz que não podemos ser escravizados” PRT/LAI/VOZ27; “A nossa voz 

actualmente diz que trouxe a paz, libertou-nos dos colonos” PRT/LAI/VOZ20. Neste 

âmbito, os sujeitos referem que, apesar de ser atualmente “normal a convivência entre 

povos de diversas culturas”, “ainda se verifica um pouco daquelas memórias antigas, pois, 

entre os homens, existem homens que olham para os outros homens de outras 

nacionalidades como se fossem cruéis que eles somente emigram para o nosso país para 

nos roubar as riquezas” PRT/LAI/MLF21. Nesse sentido e reforçando essa ideia, os 

sujeitos indicam que convivem com “várias pessoas, de cultura estranha, origem, raça, 

etnia e hábitos diferentes” PRT/LAI/MLF57, mas que, quando se deparam “com os 

outros”, pensam “que são estranhos” PRT/LAI/MLF49. 

Assim, conforme estes múltiplos exemplos denotam, as produções dos sujeitos apresentam 

a questão racial sob múltiplas perspetivas, alternando visões etnorrelativas com posições 

mais etnocêntricas, relativas, por exemplo, à “pureza” da raça — relembrando discursos 

extremistas —, como acontece relativamente à cor do 44.º Presidente dos Estados Unidos 

— “os Estados Unidos que nos últimos oito anos admitiu a governação de um indivíduo de 

descendência Africana, embora não se trate de um negro puro, pode-se notar que ele não é 

branco” PRT/LAII/MES8 — ou quando assumem que os moçambicanos são / têm de ser 

negros: “o texto aborda a vida de um pescador Moçambicano, isto implica dizer que o 

respectivo pescador tem que ser de cor negra, visto que os Moçambicanos são negros [...]” 

PRT/LAI/PDM13. Complementarmente, encontramos, nos portfólios dos sujeitos, 

informações sobre a questão racial, que está sempre muito presente, mas de forma, por 

vezes, confusa — “Existe negro como tal. E existem brancos que é resultado de índio e 

africano que resulta mulato, mas é africano. Um branco com sangue de africano.” 

PRT/LPB/EIH5. 

Esta questão racial, juntamente com outros aspetos a ela associados, como é o caso do 

sofrimento e da pobreza — “As características do pescador que este poema apresenta é ter 

uma vida vulnerável, um desfavorecido, é um negro. A relação que existe entre a cor e 

temática do poema é de que a cor é preta e na temática do poema fala do sofrimento que a 



Parte III. Conceção, implementação e análise do programa de formação 
 

 

 414 

cor negra sempre em concordância com o sofrimento; onde há raça negra aí há sofrimento” 

PRT/LAI/PDM10 —, é tomada pelos sujeitos como um elemento de união entre os 

moçambicanos. No entanto, essa aliança entre moçambicanos não impede que, ao mesmo 

tempo que existe essa união em termos de raça, se verifique a manifestação do afastamento 

face ao Outro, também moçambicano que é de outra etnia e/ou que não é negro. A questão 

do tribalismo surge aqui como relevante, neste “país marcado pela diversidade cultural e 

social, porque apesar de todos sermos moçambicanos, o país está dividido por várias 

culturas, cada região do país tem uma cultura diferente da outra” PRT/TT/EDI17. Nesse 

sentido, o Outro pode ser nacional, de outra etnia e/ou com outros hábitos — “eu tenho 

uma amiga minha, ela é machangana, ela quando foi na minha casa e não viu papel 

higiénico e disse: como é que […] usa a casa de banho assim?” GV/LAII/JVF/A12 —, o 

que é expresso também ao nível dos desejos dos sujeitos, ao pretenderem acabar com o 

tribalismo: “A nossa voz, hoje, clama pelo [pela extinção do] tribalismo social entre os 

moçambicanos, na medida em que há grupos sociais que são superiores em relação os 

outros” PRT/LAI/VOZ12. No entanto, apesar desse desejo de combater os regionalismos, 

os tribalismos, são expressas pelos sujeitos afirmações que denotam algum fechamento (e, 

consequentemente, um posicionamento com marcas etnocêntricas) sobre a sua cultura, 

como em: “não consigo me identificar com outra cultura diferente da minha” 

PRT/LAI/IDT19.  

A discriminação e/ou o afastamento face à alteridade pode ainda ocorrer relativamente às 

diferenças religiosas — “o preconceito de me juntar com pessoas de outra religião” 

GV/LAII/JVF/A12 —, aos viajantes ou pessoas que chegam de outros locais (que não 

originárias daquele local), às pessoas mais idosas — “Havia discriminação entre as pessoas 

vientes duma determinada região ou mesmo dentro de uma família, sobretudo os coxos e 

velhos” PRT/LAI/MLF14 —, sendo referidos também, aludindo a uma preocupação ou 

como forma de discutir um determinado assunto, temas atuais que preocupam os sujeitos: 

 

A: Eu considero que todos os homens são iguais…, não…  

P: Então, explique… agora deve dizer porquê?  

A: Acontece que na sociedade em que estamos, actualmente cada um tem 

a sua forma de agir e a sua maneira de pensar. Enquanto as mulheres só 

pensam em aquecer o óleo e despejar em cima do marido. 
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P: Já é a segunda vez que estou a ouvir isto em turmas diferentes… As 

mulheres aquecem óleo e despejam em cima do marido? 

A: Sim. 

P: Então é importante falar sobre isso porque é uma prática… e está-se a 

tornar uma prática… mas não percebo a relação entre isso e todos os 

homens serem iguais… Pronto, já percebi o que se está a passar e percebi 

que é grave, não é? 

A: Sim…  GV/LAII/JVF/A12 

 

Relativamente a esse assunto de violência doméstica, aqui indicado pelo modo como 

denota estranhamento face a um Outro de outro género, os formandos referem que parece 

haver uma “inversão de papéis”, uma vez que “as mulheres já sofreram antigamente pelas 

violências domésticas”, parece haver a manifestação de alguma agressividade por parte das 

mulheres — “já estão a parecer mais agressivas, querem superar os homens” —, referindo-

se a dificuldade de se chegar a um equilíbrio: “eu digo assim, nunca há-de haver uma 

igualdade de género, sempre há-de haver uma disparidade” GV/LAII/JVF/A13. 

Os sujeitos referem, também, a discriminação com base na orientação sexual, quer 

afirmando a discriminação da sua parte: 

 

P: “Eu não discrimino ninguém com base em: origem, idade, sexo, cor, 

estado civil, orientação sexual, condições de saúde e estado psíquico e 

mental”. Percebem todos estes itens? 

A: Sim. [...] 

A: Essa frase para mim estaria corrrecta se não tivesse um elemento. 

P: Qual?  

A: A orientação sexual. GV/LAII/JVF/A13 

 

Quer indiretamente, contando um episódio — “P: Eu não discrimino com base na 

orientação sexual. A: Sim, docente, eu não discrimino esta parte, mas eu gostaria de 

saber… se tem um homossexual e ele chega para mim e quer-me dar beijinho e eu 

afasto…” GV/LAII/JVF/A13 —, neste caso denotando algum receio de invasão do seu 
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espaço pessoal ou de serem alvo de algum tipo de pressão; quer, ainda, tomando esse tipo 

de opção como “diferente e anormal”: 

 

Os grupos minoritários que conheço são: gays, lésbicas, travestis e 

transexuais. Acho importante a sua integração na sociedade, pois, apesar 

de possuírem uma orientação sexual diferente e anormal, não perdem o 

direito a convivência social, aliás, só Deus sabe o motivo da sua 

orientação sexual. PRT/TT/EDI3 

 

Importa, assim destacar —, na procura a uma resposta à questão de Rezende e Baptista 

(2020, pp. 357–358) de “quem são os principais alvos dos preconceitos e estigmatização?” 

—, o que os próprios autores respondem, reportando-se ao contexto moçambicano: “É fato 

certo de que são os negros, os pobres, os «indígenas», os deficientes (físicos e mentais), os 

«albinos», os viciados, os (ex)prisioneiros, os homossexuais, os analfabetos, os falantes de 

línguas nativas minorizadas, os desempregados e outros”. É nesse sentido, que os sujeitos 

do nosso estudo aludem, também, conforme fomos verificando noutros exemplos acima, a 

situações de discriminação face a albinos — “Apesar de estamos a lutar contra os raptos 

dos albinos no nosso país, a situação da discriminação está quase a ser ultrapassada” 

PRT/LAI/MLF50 —, deficientes, pois, ainda que reconheçam que “as pessoas com 

problemas de pigmentação da pele, pessoas com deficiências mentais e deficientes tem o 

direito de viver, sem serem discriminados e abusados por sua situação” PRT/TT/EDI17, 

referem o seguinte: 

 

P: “Eu não discrimino com base na saúde mental”. 

A: Depende da situação. 

P: […] é muito difícil colocarmo-nos no lugar do outro, mas não sabia 

que havia tanto preconceito em relação à deficiência mental…  

A: Docente, não é bem preconceito… é a situação da própria pessoa, 

porque tem pessoas que têm problemas mentais que podem ser perigosas 

para as outras…  

P: … vocês têm medo é isso? 

A: Sim. 
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A: É questão de medo e não questão de preconceito. GV/LAII/JVF/A13 

 

Esta questão do medo, que os sujeitos distinguem do racismo e do preconceito, parece estar 

muitas vezes associada a visões estereotipadas e à adoção de atitudes preconceituosas uma 

vez que quer o medo do Outro, quer a ignorância podem ser mecanismos desencadeadores 

de atitudes racistas (cf. Alemanji & Dervin, 2016). Relativamente a esta questão da adoção 

de posicionamentos de afastamento do Outro, há, também, alusões aos mais 

desfavorecidos, aqueles de que a sociedade se afasta, com os quais não se preocupa, e que 

são, mesmo, oprimidos à nossa frente e nós (sociedade) reagimos com indiferença, como 

acontece com os meninos de rua:  

 

[…] [a] população sofredora não é só os idosos, como também os jovens 

e as crianças. Muitas crianças menores de idade submetem-se à 

actividade de transporte de carga porque não têm pessoas que as possam 

sustentar […] e outras praticam esta actividade porque não querem 

obedecer aos seus pais / encarregados de educação, refugiam-se [na] rua 

e como forma de conseguir mantimentos acabam-se envolvendo nesta 

triste situação. PRT/LAI/CRG7 

 

Este afastamento face ao Outro, acompanhado de um dado entendimento de superiorização 

das suas culturas e hábitos, pode ser expresso através da crítica ou da recusa dos seus 

produtos — “sempre quiseram compartilhar o que traziam, mas quase tudo não nos era 

bom, tinha um sabor extra-terrestre” PRT/LPB/PVI16 —, sendo que estas questões de 

afastamento do Outro não se relacionam apenas com uma dada caraterística, mas com um 

conjunto de questões identitárias. Esse aspeto é visível neste excerto de uma dramatização, 

com o tema “Encontro entre Culturas”, em que, relativamente à questão religiosa, os 

sujeitos revelam o afastamento da população muçulmana quando esta revela quer uma 

posição mais extrema — como o uso de burca, que é um costume do norte litoral, não 

generalizado —, quer uma manifestação linguística, estando subentendida uma 

manifestação também étnica e cultural:  

 

A1: Estou bem e aí compadre? O que é feito de ti actualmente? 
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A2: Estou a escrever a minha dissertação relacionada [com] a sociedade, 

concretamente a boa conduta perante indivíduos de culturas diferentes. 

Enquanto o [A1] e o [A2] conversavam, aparecem a [A3] e a [A4] 

vestidas de burca e falando Ekoti. […]  

O [A2] vendo este cenário, antes mesmo de as cumprimentar, com uma 

voz desprezível disse ao amigo: 

— Estas moças, falando Ekoti, com essa vestimenta horrível […] se hoje 

estão na universidade reflectem aquilo que chamaríamos de má qualidade 

de ensino. 

As moças angocheanas só reparavam [n]o [A2] com um olhar tristonho e 

com imensa raiva. […] o [A1] disse o seguinte:  

— Não fale isso compadre, porque isso não reflecte a sua dissertação a 

respeito da diversidade cultural. Ouvindo estas palavras, o [A2] pediu 

desculpas às moças reconhecendo que estava errado em seus argumentos. 

PRT/TT/EEC5 

 

As marcas desse distanciamento do Outro manifestadas nos discursos, orais e escritos, dos 

sujeitos são por vezes expressas através do desejo de haver um efetivo afastamento físico, 

nomeadamente no desejo de “não convivência social com outros povos” PRT/LAI/SEA2, o 

que pode ser visível, por exemplo, ao nível religioso: 

 

[…] isto […] tem-se registado em algumas comunidades religiosas, pois 

alegam que o melhor é não se misturar com os outros porque, em algum 

momento, poderão corromper, matando os seus costumes, hábitos e 

crenças, visto que mantendo-se a distância e evitando os outros povos é 

[…] a única alternativa plausível para evitar esta convivência e 

salvaguardar as suas crenças, costumes e hábitos. GV/LAI/SEA/A25 

 

O afastamento resulta, sobretudo, do medo e do desconhecimento sobre o Outro ou sobre 

as suas intenções — “vimos barcos chegando com gente muito diferente de nós, ficamos 

com medo e chamamos os outros para defendermo-nos deles” PRT/LPB/PVI29 —, mas, 
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também, do modo como entendem que são vistos pelo Outro, convocando aqui a noção de 

autoimagens indiretas (cf. Basílio, 2017; Basílio et al., 2016, 2019): 

 

Pai: Ohohohohoho… Estamos aqui em Moçambique há duas semanas e o 

[A1] já traz uma mulata em casa, uma pretinha em casa […] essa atitude 

de Moçambicanos, essa cultura, não sabem comer à mesa, com garfo e 

faca, nem nada! […] 

Filho: Sim, pai. Eu conheci ela e me apaixonei por ela. 

Nora: Meu nome é [A2]. Tudo bem? 

Filho: Sim, pai. Eu me apaixonei por ela. Ela é uma moçambicana e vim 

apresentar para vocês. 

Mãe: Então, isto é que é tua namorada? […] 

Pai: Eu nesse plano não entro. 

Nora: Titia, eu estudo […] 

Nora: Mas amor, visto como me olhou tua mãe? Me olhou bem, me 

gostou, eu também gostei dela. 

Filho: Amor, eu acho que vamos conversar melhor lá fora. 

Nora: Está bom, tia, já vou, foi um prazer te conhecer. 

Pai: Você viu? Tão atrevida. Ao menos se ela tivesse ar da cidade. Ihhh, 

existem várias mulheres educadas […] e eu estou a dizer que não mete 

aquela porcaria na minha casa, não vou precisar… 

Filho: Pai, está a chamar minha namorada de porcaria? 

Mãe: Mas aquilo você chama de namorada? 

Pai: Uma pessoa sem educação, sem cultura, não sabe se meter com as 

pessoas. Você viu como se manifestou? GV/TT/EEC/A4 

 
Dessa forma, os sujeitos expressam como podem ser vistos e avaliados negativamente, 

colocando o Outro a assumir posicionamentos etnocêntricos. Associado à questão do Outro 

estrangeiro surge, também, um afastamento daquilo que é tomado como um hábito ou 

prática não africano, na procura de preservar uma espécie de pureza étnica, que os sujeitos 

consideram que deve ser imune a influências e/ou interferências: “tenho que reconciliar-me 

comigo mesmo e lançar fora olhos estranhos de outra cultura” GV/LAI/QRS/A24. 

Verifica-se, nesse sentido, uma defesa da sua “cultura”, dos seus “valores”, pois sentem o 
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risco de “os africanos valoriza[rem] mais a cultura dos outros países e esquece[rem] a sua 

cultura” PRT/LAII/CAF1_6. A este propósito, referem a noção de “civilização”, afirmando 

que “o africano era civilizado com a sua cultura; sem precisar da cultura dos europeus” 

PRT/LAII/CAF1_50, pois “os Africanos sempre tiveram civilização” PRT/LAII/CAF1_58. 

Criticam, assim, no passado, o facto de “o Africano” se ter deixado “levar imitando a 

civilização Europeia” PRT/LAII/CAF1_55 e de, na atualidade, “a civilização cá em 

África” ser “vista como a aquisição de valores do exterior” PRT/LAII/CAF1_17, 

censurando o facto de haver uma “imitação dos países de ocidente, através de usos e 

costumes, deixando a cultura nossa africana principal negra” PRT/LAII/CAF1_19. 

O afastamento surge, também, face ao Outro estrangeiro não português. Por exemplo, a 

partir da análise do poema de Noronha “Surge et Ambula”, criticam os indianos, os 

paquistaneses, e, também, os africanos malianos e somalis, abrangendo, depois, a opressão 

dos negros por todos no geral, assim manifestando uma atitude generalizada e 

preconceituosa:  

 

[…] hoje em dia, não são só os monhés que envolvem o povo 

moçambicano nesta vida, mas também os malianos, somalis e outros 

estrangeiros oriundos de outros países africanos. Assiste-se, nos nossos 

dias, o africano a colonizar o outro africano semelhante. Afinal, o que 

fizemos, nós negros coitados, expulsamos os portugueses e ficamos a nos 

oprimir entre negros! É triste! PRT/LAI/CRG7 

 

O afastamento do Outro, sobretudo daquele que não é moçambicano, relaciona-se com as 

imagens que os sujeitos têm sobre a alteridade. Muitas dessas imagens, conforme já 

ilustrado, são influenciadas pelos media — “parte de jovens brasileiros consomem drogas, 

alguns são orgulhosos, manifestam o racismo, a ladroagem, a criminalidade com recurso 

ao uso de armas de fogo e facas” PRT/ML/DOP4 —, pelo que observam no dia-a-dia, na 

sua sociedade — “Pode-se dar um exemplo de uma cidadã indiana casar-se com um 

moçambicano, o que parece tabu no mundo actual” PRT/TT/EDI1 —,  e ainda pelo medo, 

pois, os sujeitos expressam que “muitos estrangeiros estão a dar entrada ao nosso país com 

vista à exploração dos nossos recursos, como é o caso da China”, receando passar “por 

uma segunda colonização” GV/LAI/SEA/A25 ou temendo a exploração do país: “parece 
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que a China doou 16 milhões de dólares […] a China não pode aparecer como papai Noel a 

dar presente, não faz sentido […] isso significa que existe alguma coisa que a China levou 

ou vai levar” GV/LAI/GNG_A24. Esse afastamento pode relacionar-se, ainda, com o que 

ouvem comentar, no seu quotidiano, o que pode dar origem à expressão de opiniões 

contraditórias — “outros ainda chegam para explorar a nossa riqueza, como é o caso dos 

Chineses. Eles tratam mal as pessoas. No entanto, todo o outro ao meu lado considero 

como um amigo, irmão, acima de tudo um ser humano como eu” PRT/LAI/MLF3 —, 

podendo esse Outro servir como “bode expiatório” para alguma situação negativa, como, 

por exemplo, o custo de vida — “A vida está muita cara, os produtos alimentares subiram 

de preço; nas ruas, nos nossos quintais, nos mercados, nos nossos vizinhos, deparamo-nos 

com estrangeiros” PRT/LAI/MLF16 —, referindo-se ao facto de a presença dos 

estrangeiros contribuir para o aumento do preço dos produtos.  

Nesse sentido, os estrangeiros, no discurso quotidiano, surgem associados a todos os atos 

negativos — como o desaparecimento de crianças (cf. Moreira & Mariano, 2018) — ou 

inexplicáveis, pois “onde há estranhos, sempre há desconfiança” PRT/LPB/PVI23. 

Exemplificando, num dos textos produzidos pelos sujeitos relativos a uma experiência em 

outro país da CPLP, em que relatam uma experiência negativa, verifica-se que escolhem 

um país que já haviam revelado em sala de aula desconhecer, associando desta forma o 

desconhecido ao perigo:  

 

Eram aproximadamente 17 horas quando caminhava de regresso da 

faculdade. De repente, senti uma pancada na cabeça e só acordei 2 horas 

depois, dentro de um contentor. Não tinha noção do dia, nem da noite, 

muito menos a data. Ali era tudo escuro. Acho que tinha chegado ao 

destino. Estava coberta de uma máscara na cara, não sabia onde estava. 

Havia pessoas a falarem língua que não se percebia. Porque não era 

Português e nem Macua. E, de repente, fui levada a alguém; estava a ser 

negociada por moeda que era franco. Daí que o meu pobre coração bateu 

forte, porque consegui perceber que estava muito distante de Nampula, 

que era Guiné-Equatorial. PRT/ML/DOP11 

 

Ou afastando-se do desconhecido através da valorização dos seus usos e costumes:  
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A: Não me sinto preparado [para casar] com uma mulher que não tenha 

nenhuma marca da minha cultura. Uma das partes que eu gosto numa 

mulher é partilhar a mesma marca em comum em termos de cultura. 

Então, há pratos típicos daqui de Nampula que gosto, que eu acho que se 

casar [com] uma americana… não me arrisco mais… GV/LAII/JVF/A12 

 

Esse afastamento pode surgir não numa perspetiva pessoal, mas a partir da informação 

veiculada pela comunidade. Um exemplo apresentado pelos sujeitos refere-se à 

apresentação exterior, nomeadamente o facto de não considerarem normal um homem 

poder ter cabelo comprido: “por exemplo, quando algum tem uma cabeleira, a imagem que 

deixa [é que] esse é um marginal, não tem boa conduta” GV/LAI/MIA/A28. Mas esse 

afastamento do Outro também pode advir da preocupação com o Outro, que resulta das 

autoimagens indiretas já referidas, como no excerto que se segue, no qual os sujeitos 

referem que ficariam preocupados por receber uma visita de outro país ao considerarem 

que ela poderia estranhar e até não aceitar as condições existentes nas suas casas: 

 

P: […] "Se eu recebesse um estrangeiro em minha casa ia ficar muito 

incomodado”, quem é que tinha esta frase? […]  

A: Eu estava a dizer que sim, podia estar incomodado, mas num sentido 

positivo. Porquê? Porque, no princípio, tinha que me preocupar [com a] 

maneira [como] eu pudesse receber esta pessoa, de modo que também 

esta pessoa pudesse se sentir bem recebida por mim, por termos culturas 

diferentes. […] 

P: […] e depois surgiram muitos comentários ontem, lembram-se? A 

[A1] dizia [que] ia dar despesa, era a preocupação dela. A [A2] que ia ser 

uma preocupação […] mas vocês gostavam de receber alguém em vossa 

casa?  

A: Depende. 

P: Depende [A3] porquê?  

A: Depende porque, muitas vezes, nós podemos achar que não reunimos 

melhores condições para receber essa tal pessoa. 
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P: Isso significa o quê? Que têm vergonha? 

A: Não é o caso de vergonha, é uma questão de… 

P: Preocupação com o outro? 

A: Sim, porque imaginemos, por exemplo, cá no norte [...] não são casas 

de banho melhoradas, são separadas, tem uma que é para banho e tem 

uma que é para […] 

A: E lá nessa casa de banho de necessidades maiores nós não 

encontramos lá uma sanita, podemos muitas vezes encontrar só… 

P: …um buraco, sim…  

A: É nesse sentido de expor-se, por isso eu disse que, muitas vezes, nem 

é questão de não querer, mas também de não nos sentirmos preparados 

para receber aquela pessoa. GV/LAII/JVF/A12 

 

Essa noção de afastamento do Outro é reforçada pelo facto de considerarem que 

“actualmente não existe o sentimento de irmandade porque as pessoas não olham os outros 

como família ou irmãos”, referindo o oportunismo: “quem tem ajuda é quem também tem 

algo, no intuito de receber algo em troca” PRT/LAII/P1L22. 

Iremos verificar posteriormente que há, também, a expressão de posicionamentos 

etnorrelativos, pelo que importa destacar não apenas o facto de os sujeitos manifestarem 

atitudes e comportamentos de afastamento face à alteridade, com base nos fatores acima 

referidos, mas também o facto de expressarem posicionamentos envoltos em contradição, 

simultaneamente etnocêntricos e etnorrelativos: 

 

A: “Para mim todas as culturas são válidas e importantes”. Eu acredito 

que não. Para mim todas as culturas não são válidas, mas são 

importantes. […] não inferiorizo a cultura de ninguém. Cada um sente-se 

bem na sua cultura, mas o que eu não considero é todas as culturas serem 

válidas e importantes… mas, que sejam válidas para os donos dessas 

culturas, são válidas, que sejam importantes, são importantes… 

GV/LAII/JVF/A12 
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3.1.3.2.2. Etnocentrismo -  superiorização cultural 

 

A expressão de posicionamentos etnocêntricos é marcada, sobretudo, pela afirmação da 

superioridade de uma cultura face a outra. Importa, no entanto, referir que a 

manifestação de posicionamentos etnocêntricos pode integrar diversas atitudes e 

comportamentos. Esses posicionamentos etnocêntricos podem abarcar atitudes como a 

negação — “the failure to perceive the existence or the relevance of culturally different 

others” —, a defesa — numa dicotomia de "“us” as superior and “them” as inferior” 

(Bennett, 2017, p. 3) — e a minimização, numa negação ou redução da diferença “in favor 

of the assumedly more important similarities between self and others” (p. 4). Para os 

sujeitos, o etnocentrismo é entendido como o facto de se valorizar “fortemente, a sua 

identidade cultural, em detrimento de outras culturas” PRT/LAI/AFR1. Malizia (2014) 

indica, numa mesma perspetiva, que “em muitas culturas, há quase um automatismo entre 

“afirmação de si próprio - depreciação do Outro”, como se não se pudesse ver outra saída, 

para a definição e a manutenção de si próprio” (p. 241). 

Em termos de marcas de etnocentrismo nas produções orais (gravações) e escritas 

(portfólios) dos sujeitos, verificamos a tomada da cultura ocidental como superior, 

sobretudo no que se refere ao período colonial. Assim, os sujeitos afirmam que “África 

dependeu muito das colonizações dos países mais desenvolvidos. Essa colonização 

influenciou para que os Africanos adquirissem alguns hábitos e costumes” 

PRT/LAII/CAF1_23, não havendo, neste caso, uma perspetiva crítica. Esta perspetiva 

crítica surge, no entanto, em outros textos, ora superiorizando a cultura ocidental — “se 

não fosse[m] os Europeus, os Africanos passaria[m] a vida sem civilização” 

PRT/LAII/CAF1_45, referindo-se os sujeitos aos seguintes aspetos: “vestir, falar e 

comportar-se nos diferentes espaços geográficos em que se encontra” PRT/LAII/CAF1_47 

— ora criticando o facto de esse anúncio de “civilização” esconder a exploração do povo 

africano — “são dados como civilizados [ocidentais], mas a civilização que eles traziam 

para aquela população era diferente, porque eles praticamente iam para lá para escravizar o 

povo” GV/LAII/CAF/A21 — e reforçando o orgulho nas suas caraterísticas identitárias: 

“Sinto-me orgulhoso por ser um Moçambicano do norte, província de Nampula, Distrito de 

Lalaua [...] centrada no interior da província de Nampula” PRT/LAI/IDT10. 
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Essa superiorização ocidental relaciona-se, nas vozes dos sujeitos, de acordo com as auto e 

heteroimagens, com uma imposição exterior, afirmada, direta ou indiretamente, pelos 

navegadores portugueses, pelos colonos nos países africanos e/ou pelos colonos no Brasil. 

Exemplificando, na perspetiva dos sujeitos, os colonos “não gostavam da raça negra” 

PRT/LAI/MLF12, viam o negro “como escravo, um homem sem cultura” e viam-se a si 

mesmos “como os mais superiores, colonos e patrões” PRT/LAII/P1L8. O mesmo é 

afirmado pela voz do Outro, neste caso do índio, numa articulação entre heteroimagens 

indiretas (como os sujeitos entendem que o índio vê os portugueses) e heteroimagens 

diretas (como os sujeitos veem os portugueses), dado que parecem colocar as suas vozes na 

expressão do índio — “os índios viam os portugueses como: pessoas melhores que eles, 

dotadas de conhecimento e de devoção, simples e aconchegantes; eram pessoas bem 

evoluídas e que podiam servir de exemplo, e que mereciam todo medo, respeito e 

consideração” PRT/LPB/PVI40 —, descrevendo-os, neste caso, como “pessoas tão 

especiais”, “evoluído[s]”, “superior[es]”, “dotados de conhecimentos”, “pessoas 

exemplares”, sendo os sentimento manifestados face a eles de “respeito” e “consideração” 

PRT/LPB/PVI24. Ainda que haja excertos relativos à expressão de outros sentimentos, 

como o “medo” por eles causado, em “teríamos medo deles” PRT/LPB/PVI23, “mereciam 

todo o medo” PRT/LPB/PVI24, “tinham medo dos portugueses” PRT/LPB/PVI3, entre 

outros. 

Para essa construção da visão de superioridade do Outro, neste caso dos navegadores 

portugueses, contribui o papel da religião, pois trazem “aspectos religiosos” e, nas vozes 

dos sujeitos, até se poderia “pensar que [esses navegadores] estavam salvos” 

GV/LPB/PVI/A12. Esta dimensão religiosa é realçada pelos sujeitos ao referirem a 

devoção cristã desses navegadores, assim como a sua missão evangelizadora — “beijando 

a cruz podia trazer à conversão cristã” GV/LPB/PVI/A9 —, o que contribui para que sejam 

vistos pelos índios, pela voz dos sujeitos, como salvadores, abençoados, enviados de Deus 

— “até podíamos pensar que o rei  era Deus […] no caso dos barcos podíamos pensar que 

eram transportes que eram para os céus, ou seja, para o paraíso” GV/LPB/PVI/A12. Estes 

estereótipos e generalizações de superiorização dos exploradores portugueses são 

reforçados, também, pelos textos literários, como acontece no conto de Luandino Vieira, 

em que se chama o comerciante “branco” para resolver uma desavença: “P: Por que é que 

elas acham que o senhor Zé pode ajudar? A: Porque era um branco”; “aparece como a 
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solução do problema […] vamos chamar o senhor Zé, o branco da loja, então eu acho que 

eles tinham em mente de que por ele ser branco se calhar ele tinha mais capacidade de 

resolver o problema” GV/LAII/EGO/A23.  

Os sujeitos também podem expressar, com base na mesma questão colonial, nos seus 

discursos, uma posição etnocêntrica face à cultura do outro. Exemplificando, relativamente 

às questões relacionadas com a “cor da pele”, sempre muito presente nas produções 

escritas dos sujeitos, conforme temos vindo a sublinhar, os sujeitos afirmam que “todo 

continente africano sofreu colonização por uma raça branca, então ficou na mente que a 

raça branca é melhor” GV/LAI/SIC/A19, sendo que “os moçambicanos diante de um 

branco, o branco sempre fica em cima” GV/LAII/JVF/A13, manifestando um sentimento 

de inferioridade e/ou de injustiça, que se concretiza, entre outras, na dimensão profissional: 

“aqui um branco e um negro estão a pedir o mesmo emprego, está em 90% a admissão de 

um branco que um negro” GV/LAI/SIC/A19. Face à assunção dessa perspetiva de 

superiorização do “branco”, os sujeitos questionam-se se é um sentimento do “negro” ou se 

será o “branco” a fazê-lo sentir-se assim:  

 

Docente, eu gostaria que fizéssemos uma análise crítica neste aspeto… 

Quando assistimos um branco a estranhar a cor negra […] ele acha que a 

cor branca é melhor que a cor negra. Mas, quando nós assistimos um 

negro a estranhar a sua própria cor, que análise a gente tira? Quais são as 

prováveis razões? O que se passa na mente desse negro ao ponto de 

estranhar a sua cor? Influência externa dos brancos estranharem a ele ou 

são outras influências internas da própria pessoa? GV/LAI/SIC/A19 

 

A justificação para essa visão etnocêntrica, que tem, segundo os sujeitos, consequências 

até aos dias de hoje, relaciona-se com o modo como o sistema colonial hierarquizava 

povos e poderes: 

 

A: O que eu estou a perceber é que a colonização foi algo tão profundo, 

ou seja, o negro, da maneira como ele foi colonizado, foi tanto por fora, 

assim como por dentro… Ao negro foi feito perceber que ele não era 

alguma coisa. Então, [houve] um conjunto de ideias que eram incutidas 
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no sentido de que: "o que você é, não é certo”, por isso, até hoje, o negro 

quando repara para um branco, geralmente acha quer ser branco significa 

ter um estatuto mais humano do que ele é… que a alma dele ainda tem 

esses restos muito antigos que estão dentro dele… Eu não sei o que se 

deve passar para isso limpar-se e sermos pessoas… GV/LAII/CAF/A21 

 

Há, ainda, nesse sentido, críticas aos africanos e/ou moçambicanos que procuram imitar os 

ocidentais — “muita gente está preocupada é melhorar a sua pele para tornar-se mais clara 

[para] que se aproxima da cor branca” —, usando “muitas pomadas, muitos cremes cuja 

função é exactamente trabalhar a pele para aproximar mais ou menos à cor do branco", 

concluindo que “alguns negros são racistas consigo próprio” GV/LAI/SIC/A19. Há, 

também, críticas àqueles que os sujeitos consideram que veem o que vem do exterior como 

melhor: 

 

A: Docente, essa ideia é uma das mais graves. Se formos a ver, 

atualmente a camada juvenil… e muito na aparência e na crença do que o 

que os outros fazem é o melhor… isso acontece muito aqui… muitos 

jovens querem a modernidade, querem coisas que vêm de fora e é algo 

que vai ser muito difícil eliminar. GV/LAI/MIA/A28 

 

Na mesma linha, em que o Outro estrangeiro é tomado como superior, há alguns excertos 

dos trabalhos dos sujeitos em que eles tomam os outros países como melhores ou mais 

desenvolvidos — “P: […] Angola é mais desenvolvido, era isso? A: Sim. P: Porque é que 

dizem que Angola é mais desenvolvido? […] A: […] na parte de indústrias… 

organização… economicamente também…” GV/ML/DOP/A6. O etnocentrismo verifica-

se, igualmente, quando os sujeitos tomam as suas caraterísticas e hábitos como superiores 

aos dos outros — “macua, porque todos nossos hábitos acho eu ser melhor de todos 

Africanos” PRT/LAI/IDT44; “O ephepa é tipicamente a maneira mais adequada de adorar 

o deus da África” PRT/LAI/CRÇ26 —, reconhecendo, por vezes, a assunção desse 

posicionamento — “«Tenho muitos preconceitos», penso que já tinha lido ontem, não foi? 

A: Sim, eu respondi que sim, como cultura, e eu acho que a minha cultura é  melhor que a 

outra” GV/LAII/JVF/A12 — ou afirmando-os, outras vezes, de forma indireta: 
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A: «Eu tenho muitos preconceitos, mas tenho vergonha de os dizer em 

voz alta» […] mas tenho de os dizer em voz alta, porque preconceitos é 

como a cultura… 

P: O que que quer dizer com isso? Quando diz a cultura… 

A: O preconceito como a cultura é como, por exemplo, achar que a 

minha cultura é [mais] importante do que a cultura do outro. 

P: …mais importante, não é? Ou melhor. sim! 

A: É [mais] importante que a cultura do outro.   

P: Então acha que isso é um preconceito que está dentro de si? É isso? 

Que tem consciência dele e que cada vez que está com alguém pensa 

nisso, é isso? 

A: É um dos…  

P: É um dos… […] Qual é o outro?  

A: […] numa conversa, assim com uma amiga, alguém diz para mim: 

«dizem que pessoas baixinhas têm pensamento mais baixo»  

P: Isso é um preconceito de um amigo seu, é isso?    

A: Sim, é preconceito de um amigo meu. Isso não é verdade.  

GV/LAII/JVF/A12 

 

Importa, ainda, realçar que, nos dados recolhidos, apesar de haver algum receio de seguir 

valores ou hábitos do Outro, por tal poder levar a uma perda das raízes e hábitos ancestrais, 

transmitidos de forma oral, e de se olhar para o estrangeiro como desestabilizador, emerge, 

também, uma grande curiosidade face ao Outro, que se traduz no desejo de visitar outros 

países e numa predisposição para se relacionar com a alteridade74. Nesse sentido, mais uma 

vez, há uma oposição marcada entre passado e presente, entre um passado em que “víamos 

os outros como outros”, sendo que esses “outros eram estrangeiros” e “cada sociedade, 

família, considerava a sua cultura, hábitos e costumes como superiores aos dos outros” 

                                                
74 Para além dos sentidos já referidos anteriormente, ao “Outro-estrangeiro” são também associados outros 
sentidos, quer positivos, quer negativos, uma vez que ele pode representar uma “oportunidade”, um “perigo”, 
um elemento de “desestruturação” — e aqui recorremos à noção de “Estrangeiro-residente”, i.e. aquele que 
se vê como estranho, não porque ameace “a nossa cultura”, mas porque exerce “a pretensão de viver fora da 
[sua] cultura”, ou seja, a representação de um “escândalo ainda maior”, i.e. “alguém que realizou uma 
mistura de diferentes culturas”, “um híbrido”, “um mestiço” (Malizia, 2014, pp. 247–250). 
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PRT/LAI/MLF1, e um presente, em que os “portugueses já foram expulsos” e “os 

moçambicanos estão independentes” e “não há discriminação" PRT/LAI/MLF56. Visão 

que, no entanto, coexiste com a noção de que há estereótipos dirigidos a todos, seja porque 

aos “negros” não lhes é dado o devido valor e as suas competências não são reconhecidas, 

seja porque os “brancos” são conotados com riqueza, sem se olhar para a situação real de 

cada um: 

 

A sociedade actual ainda vê o branco com uma superioridade. A 

sociedade tem na mente que o branco foi feito para ser rico e o negro 

somente poderá servir ao branco […] nos supermercados na venda de um 

produto o branco é lhe dado a um preço maior em relação ao negro. A 

nossa sociedade actual ainda tem uma mente um pouco bloqueada. 

PRT/LAII/TMT7  

 

3.1.3.2.3. Etnocentrismo -  generalizações 

 
[…] eu não acho que encontremos alguém que 
acha todas as culturas válidas e importantes.  

GV/LAII/JVF/A12 
 

Debruçando-nos, agora, sobre as generalizações, verificamos que os sujeitos apresentam 

uma oposição entre a pobreza e o sofrimento dos negros — pois, no seu entender “onde há 

raça negra aí há sofrimento” PRT/LAI/PDM10 —, que associam a atividades como a pesca 

— “pescar é uma actividade exclusiva do negro, que tem classe social baixa (pobres) e por 

ser uma actividade muito dura” PRT/LAI/PDM2 —, a “agricultura” e o “artesanato” 

PRT/LAI/PDM9, e a riqueza dos “brancos”. De facto, esses “brancos” são tomados como 

um grupo que tem muito dinheiro e que não passa dificuldades: 

 

O casal [A1] e [A2] sofrem de fome, todos os dias lamentam. Um dia, 

porém, decidem ir pedir comida ao português [A3]. 

[A1]: Minha esposa, nós estamos a passar de fome, que tal irmos pedir 

ajuda ao vizinho português? 

[A2]: Boa ideia, vamos. 
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[A1]: Minha esposa, todos os brancos não sofrem, por isso vamos pedir a 

ele comida para a nossa sobrevivência. 

[A1]: Vizinho branco, estamos a pedir pão para comer, estamos 

esfomeados. 

[A3]: Não tenho dinheiro, nem pão, por isso vão capinar pah! 

Narrador: O casal chorando diz: aquele branco é mau porque não é 

possível um branco não ter pão nem dinheiro, ele quis negar. 

[A4]: Meus tios, nem todo o branco tem boa vida. O branco também 

sofre igualmente como os negros. PRT/TT/EEC3 

 

Encontramos, também, marcas de posicionamentos etnocêntricos, através de 

generalizações, quando os sujeitos afirmam que todos os elementos de uma dada etnia e/ou 

de uma dada comunidade ou ainda de um país (neste caso todos os moçambicanos) têm 

caraterísticas iguais, atuando as múltiplas generalizações com um efeito de 

homogeneização da pluralidade. Nesse sentido, ao referirem as caraterísticas que 

consideravam ter em comum com os seus amigos e colegas, os sujeitos indicam, 

essencialmente, a "língua oficial” PRT/LAII/MES2 e de “unidade nacional” 

PRT/LAII/MES9, a “cor negra da pele” PRT/LAII/MES4 ou “a raça negra” 

PRT/LAII/MES3 — “Os nossos amigos e familiares são todos negros” PRT/LAII/MES4 

—, a “nacionalidade” PRT/LAII/MES7, i.e. o facto de serem “moçambicanos” 

PRT/LAII/MES6, assim como alguns aspetos ou “valores culturais” PRT/LAII/MES7, 

como a “gastronomia” e o “uso da capulana” PRT/LAII/MES13. 

Em termos de diferenças entre os sujeitos e os seus colegas e amigos, indicam um leque 

mais alargado de aspetos, não havendo tanta concordância nas respostas. Assim, são 

mencionadas diferenças em termos de “comportamento” PRT/LAII/MES4 e de “saber ser 

e estar” PRT/LAII/MES14, em termos de “crenças” PRT/LAII/MES13 e de “respeito pela 

dignidade humana” PRT/LAII/MES6, em termos individuais, no modo de “pensar” 

PRT/LAII/MES15, na maneira de “vestir” PRT/LAII/MES1, no facto de ser “persistente” 

e/ou “sincero” PRT/LAII/MES8, entre outros aspetos. Mas, também, em termos de grupo, 

comunidade e/ou etnia: “somos humildes” PRT/LAII/MES6, “certos hábitos e costumes 

familiares” PRT/LAII/MES7, “somos muito divertidos” PRT/LAII/MES9. São estas 
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caraterísticas de grupo e/ou étnicas que podem conduzir a algumas visões generalizadas 

sobre o Outro nacional.  

A esse propósito, os sujeito referem, sobre a província do Niassa e os seus habitantes, o 

facto de gostarem “de pesca” PRT/LAI/ETP1 — destacando as várias espécies de peixes aí 

existentes, como “ossipa” PRT/LAI/ETP13 —, as línguas faladas nessa região, como o 

“Yao” e “Nhandja” PRT/LAI/ETP11, o clima frio, as danças e a realização de “ritos de 

iniciação” PRT/LAI/ETP8. Referem, ainda, o seguinte: 

 

[…] vastidão territorial, possui uma grande reserva com uma imensa 

fauna e flora que favorece a prática do turismo […] o lago constitui uma 

fonte de renda para a população através da pesca […] aproximação com 

outros países favorece o ambiente e trocas culturais e comerciais […] 

pobreza, alta taxa de analfabetos, a carência de produtos básicos […] 

GV/LAII/NTR/A5 

 

Ainda sobre as províncias do norte do país, no que se refere à de Cabo Delgado os sujeitos 

aludem sobretudo à dança “Mapiko” PRT/LAI/ETP4 e à gastronomia, em especial o 

consumo de caracóis PRT/LAI/ETP13. No que diz respeito a Nampula, a província da 

maioria dos sujeitos, referem a dança “Tufo” PRT/LAI/ETP1, o uso do “mussiro” 

PRT/LAI/ETP9 e da “capulana” PRT/LAI/ETP12, assim como a “caracata” 

PRT/LAI/ETP7 ou “chima preta” PRT/LAI/ETP13, que é um dos alimentos mais 

consumidos. 

Quanto às províncias do centro do país, os sujeitos associam a província da Zambézia à 

gastronomia, com destaque para a “Mucapata” PRT/LAI/ETP6 e o “frango à zambeziana” 

PRT/LAI/ETP11. Em Tete, referem a dança “Nhau” PRT/LAI/ETP13, típica dessa região, 

e o consumo do peixe “Chicoa” PRT/LAI/ETP5. Face a Manica, fazem alusão à produção 

de “citrinos” PRT/LAI/ETP9 e ao relevo, nomeadamente, ao monte “Binga” 

PRT/LAI/ETP10, o mais alto de Moçambique, e ao monte a “Cabeça do Velho”  

PRT/LAI/ETP12. Sobre o povo da província de Manica indicam que são “orgulhosos” 

PRT/LAI/ETP2 e que costumam “enfrentar” os “outros” PRT/LAI/ETP1. No que se refere 

à província de Sofala, referem as línguas mais faladas, como o “Sena” PRT/LAI/ETP11, as 

danças, o “Parque Nacional” da Gorongosa PRT/LAI/ETP10 e as principais caraterísticas 
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do povo desta província, que, apesar de “simples e inteligentes” PRT/LAI/ETP1, são 

tomados sobretudo como “confusos” PRT/LAI/ETP2.  

Quanto às províncias do sul do país, no que diz respeito à província de Inhambane, 

destaca-se a gastronomia, como a mandioca — “rale” PRT/LAI/ETP7 — a música, 

sobretudo o instrumento musical “timbila” PRT/LAI/ETP13, e as caraterísticas positivas 

atribuídas ao povo desta província, considerados “boa gente” PRT/LAI/ETP10, 

“hospitaleiros” PRT/LAI/ETP6 e “sociais” PRT/LAI/ETP1. Face à província de Gaza 

referem essencialmente as danças, com destaque para o “Xigubo” PRT/LAI/ETP4. O 

mesmo acontece face à província de Maputo, com referências à dança “Marrabenta” 

PRT/LAI/ETP11 e à “cacana” enquanto alimento PRT/LAI/ETP5, e face à província de 

Maputo cidade, referindo-se igualmente a “Marrabenta” PRT/LAI/ETP1, o uso alimentar 

da “cacana” PRT/LAI/ETP10 e, ainda, a língua “ronga” PRT/LAI/ETP5. Verificamos que, 

apesar de haver uma generalização quanto aos gostos, usos e costumes do Outro nacional, 

não se parecem evidenciar imagens estereotipadas negativas do Outro moçambicano. 

Sobre Moçambique, no geral, referem sobretudo as “danças tradicionais” PRT/LAI/ETP7, 

a “marrabenta” PRT/LAI/ETP12 e o “tufo” PRT/LAI/ETP2, o uso da “capulana” 

PRT/LAI/ETP4 e do “mussiro” PRT/LAI/ETP3, assim como a gastronomia, i.e. a 

“karacata” PRT/LAI/ETP3, a “chima” PRT/LAI/ETP7 e a “matapa” PRT/LAI/ETP11, e a 

prática dos “ritos” de iniciação PRT/LAI/ETP9. Em termos de generalizações, associam 

aos moçambicanos a bebida — “os moçambicanos bebem muita cerveja” GV/ML/LUS/A5 

— a preguiça e a falta de pontualidade — “Nós nunca diríamos a ele que os 

Moçambicanos são preguiçosos, ou seja, não gostam de trabalhar e não são pontuais” 

PRT/LAII/RCE11 —, referindo-se, ainda, ao racismo: 

 

Falando concretamente de Moçambique, nota-se esse racismo, falta de 

consideração pelos outros povos, uma vez que, existindo um conflito que 

é dos Moçambicanos, não podia abranger os outros povos, matando e 

maltratando. Este conflito devia ser para as partes que não se entendem e 

não para o povo Moçambicano e os outros povos. PRT/LAI/MLF6 

 

Quanto aos povos e países estrangeiros, os sujeitos afirmam que em “alguns países ainda 

prevalece ou nota-se o racismo, os conflitos, na medida em que algumas pessoas acham 
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que a sua cultura é prestigiada, em relação às outras culturas. Falta ainda nalgumas pessoas 

a consideração pelo seu próximo” PRT/LAI/MLF6 . Sobre os angolanos há uma referência 

à cor da pele — “o que não diríamos em frente dele é que os angolanos são escuros” 

PRT/LAII/RCE10 —, mas o que se destaca são as danças, como a “kizomba” 

PRT/LAI/ETP4, o “Kuduro” PRT/LAI/ETP2 e o “Semba”   PRT/LAI/ETP11, a referência 

à gastronomia, através da “Muamba” PRT/LAI/ETP12, e a caraterização dos angolanos 

sobretudo como “divertidos” PRT/LAI/ETP5, “vaidosos” PRT/LAI/ETP2 e “simpáticos” 

PRT/LAI/ETP4.  

Sobre os brasileiros, os sujeitos referem principalmente o “samba” PRT/LAI/ETP2, a 

existência de “favelas” PRT/LAI/ETP11 e o “Carnaval” PRT/LAI/ETP8, caraterizando 

este povo principalmente como “românticos” PRT/LAI/ETP5 e “divertidos” 

PRT/LAI/ETP7. Sobre os brasileiros detêm ainda a imagem que são muito religiosos — 

“são igrejas em quase em todas as ruas” GV/ML/DOP/A7 —, que “alguns são 

orgulhosos”, outros “manifestam o racismo, a ladroagem com recurso de armas de fogo e 

facas” e que “parte dos jovens brasileiros consomem drogas” GV/ML/DOP/A6. 

Os portugueses são associados principalmente ao “fado” PRT/LAI/ETP6, ao “bacalhau” 

PRT/LAI/ETP8 e ao “vinho” PRT/LAI/ETP12, referindo-se, também que “o português 

come muito porco” GV/ML/LUS/A5. 

A questão racial é, assim, alvo de generalizações e, como referimos anteriormente, um 

tema recorrente das produções quer orais, quer escritas dos sujeitos. Os estrangeiros, 

sobretudo os “brancos”, são tomados como “racistas, cínicos”, desabafando os sujeitos que 

pensavam que “não podiam juntar-se ou criar qualquer relação com os negros” 

PRT/LAI/MLF18. De igual modo, e como vimos acima, os pontos de vista apresentados 

sobre o Outro, no que se refere à “cor da pele”, são complexos e contraditórios. Ao mesmo 

tempo que reconhecem que “as qualidades ou defeitos não dependem da cor da pele de 

uma pessoa” PRT/LPB/EIH9, também apresentam imagens do Outro estrangeiro “branco” 

associadas a aspetos negativos, como acontece no excerto que se segue em que é conotado 

como agressivo:  

 

A3: Qual é o teu problema?  Está a fazer isso com minha irmã porquê? 

Porque és branco? 

A1:  Você não sabe que eu estou grávida? 
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A3: Tu não pode fazer isso, ela é tua mulher, está à espera de um filho 

seu. Porque tu está a lhe tratar dessa maneira? O facto de tu seres branco, 

não precisa maltratar a minha amiga dessa maneira. Eu e ela temos cores 

diferentes mas mesmo assim somos amigas, você não pode fazer isso 

com ela. 

A2: Então desculpa amor. GV/LAI/DGD/A18 

 

Do mesmo modo como referimos face ao distanciamento do Outro e à assunção de 

posicionamentos de superiorização identitária e cultural, também se verificam face a essa 

questão “racial” generalizações face a si e face ao Outro. A esse respeito e no que se refere 

às autoimagens diretas generalizadas, os sujeitos referem “o sofrimento do povo 

moçambicano”, que vivia numa “injustiça criada pelo colonialismo” PRT/LAI/CRG6, 

sendo que “a escravatura cobria os olhos dos africanos” GV/LAI/SEA/A10, sofriam maus-

tratos e a tortura por parte dos colonizadores — os “negros passaram a ser maltratados e 

torturados pelos colonizadores” PRT/LAI/MES9 — e “eram levados alguns negros para 

irem ser incorporados nesses países da Europa” GV/LAII/TMT/A10. 

No que diz respeito às heteroimagens diretas e generalizadas, destacam-se aquelas sobre o 

Outro moçambicano com o qual o sujeito não se identifica e o Outro africano e/ou 

moçambicano do tempo colonial, como é visível no excerto que se segue relativamente às 

mulheres africanas no tempo colonial: “a mulher também servia de mão de obra muito 

forte, em que era explorada de várias maneiras pelos colonos brancos, exemplo o prazer 

sexual” PRT/LAI/GOD10. Evidenciam-se, também as imagens generalizadas dos sujeitos 

face aos “brancos” e/ou “estrangeiros” e/ou “portugueses”: “racismo que os brancos 

demonstravam face ao negro” PRT/LAI/MLF39; “em relação aos brancos estrangeiros, 

achava eles racistas, cínicos” PRT/LAI/MLF18; “os brancos são agressivos” 

PRT/LAII/MES15; “esses portugueses são severos, são maus, não têm coração” 

PRT/LAI/DGD2; “muitos estrangeiros estão a dar entrada ao nosso país com vista à 

exploração dos nossos recursos” PRT/LAI/SEA4. Neste sentido, Taylor e Nwosu (2001) 

referem a necessidade de não ignorar o colonialismo e o seu papel na história de África: 

“the impact of the trans-Saharan and trans-Atlantic slave trades and age-old ethnic 

conflicts cannot be ignored in understanding communication processes and cultural 

patterns in Africa” (p. 306). 
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As dramatizações tiveram na nossa perspetiva, conforme referido nas outras secções sobre 

as imagens dos sujeitos face à época colonial, uma função catártica, de denúncia, ao 

permitirem a esses sujeitos a assunção de vários papéis, a colocação do “branco” como 

vilão e, através de visões estereotipadas e generalizadas, a expressarem como imaginam 

essa época, falando sobre as injustiças e as mudanças ocorridas até aos nossos dias. É 

nessas dramatizações que expressam o que consideram ser os pensamentos dos colonos 

portugueses (cf. autoimagens indiretas em Basílio et al., 2019), ao nível do tratamento — 

“Oh! compadre o que fazes com esse preto?” PRT/LAI/DGD3 —, das relações de poder — 

“Não pode ser, os negros são escravos devem subalternizar-se a nós” PRT/LAI/DGD3; 

“Negro só foi feito para servir o branco e não para sentar e comer” PRT/LAI/DGD9 —, da 

desigualdade de direitos — “Como é que tens a coragem de dar mão a uma negra, como se 

fosse uma branca?” PRT/LAI/DGD6 —, dos maus-tratos — “sempre que tenta descansar 

recebe uma chicotada nas costas e palavrões" PRT/LAI/DGD8 — e das relações de 

amizade: “nunca havia imaginado que um branco poderia tornar-se amigo de um negro” 

PRT/LAI/DGD3.  

Por oposição, nas mesmas dramatizações, referem, face à atualidade, que “o mundo de 

hoje não permite este tipo de atitude, pois não é a cor da pele que define o ser das pessoas” 

PRT/LAI/DGD8, ora procurando reforçar essa posição com alguma prepotência invertida 

— “Se continuas assim vou te pôr no olho da rua. […] ficam mais surpresos, pois nunca 

tinham antes visto um negro a mandar uma branca” PRT/LAI/DGD10 —, ou com o 

reforço da amizade entre diferentes povos — “ela é negra mas é a minha chefe e amiga” 

PRT/LAI/DGD7 —, ou, ainda, com a afirmação da igualdade de direitos: “estamos num 

tempo em que não há discriminação racial visto que todos somos iguais” PRT/LAI/DGD7. 

Nos vários excertos apresentados, verificámos que são várias as generalizações 

relacionadas com a raça, a nacionalidade, os hábitos e os costumes, sendo possível também 

encontrar, ainda que de forma menos acentuada, essas imagens na atualidade. Podemos, a 

esse respeito, referir a situação financeira que continua a influenciar o modo de ver o 

Outro, pois “até hoje verifica-se a existência dos dois grupos mencionados no poema 

(desnível sócio-económico): um grupo de pobres e profundamente necessitados e outro 

grupo de ricos que dormem nas mansões, andam de aviões, usufruindo tudo do bom e do 

melhor” PRT/LAI/VIV3. É nesse sentido que “muitos afirmam persistirem marcas do 

cenário passado” PRT/LAI/CRG6, sendo que a “população sofredora não é [são] só os 
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idosos, como também os jovens e as crianças”, pois “crianças menores de idade submetem-

se a actividade de transporte de carga porque não têm pessoas que as possam sustentar” ou 

“porque não querem obedecer aos seus pais / encarregados de educação, refugiam-se à rua 

e como forma de conseguir mantimentos acabam se envolvendo nesta triste situação”, 

acusando-se neste caso “os malianos, somalis e outros estrangeiros oriundos de outros 

países africanos”, naquilo que os sujeitos designam como “o africano a colonizar o outro 

africano semelhante” PRT/LAI/CRG7. Essas generalizações baseadas na nacionalidade 

e/ou na cor da pele, motivadas por questões económicas, podem estender-se a uma 

avaliação com base no aspeto físico: “nós vermos um branco magro, está infectado [HIV] e 

encontrarmos um negro magro, está com malária” GV/LAII/JVF/A12. 

Sobre a expressão por parte dos sujeitos de generalizações face ao Outro na atualidade, 

importa referir algumas situações de violência, que consideram ser perpetradas pelos 

“chineses” — “a questão de violência acontece actualmente, temos o caso de chineses que 

andavam a bater funcionários deles” GV/LAII/TMT/A10; “já mostraram na televisão casos 

em que chineses espancaram seus empregados. [...] Quando a polícia foi chamada, estava a 

defender mais o chinês do que o seu próprio irmão moçambicano” GV/LAII/TMT/A10 —, 

que associam à exploração dos recursos — “muitos estrangeiros estão a dar entrada ao 

nosso país com vista à exploração dos nossos recursos como é o caso da China, o que nos 

faz acreditar que se continuarmos “dormindo”, passaremos por uma segunda colonização” 

PRT/LAI/SEA4; “estamos cansados de sermos humilhados, explorados os nossos recursos 

minerais, como, por exemplo: carvão mineral, gás natural, entre outros. Assim como 

recursos naturais, a madeira que sai de Moçambique para a China é influência de culturas 

estranhas que não são da identidade africana” PRT/LAI/VOZ21, que reflete, também, a 

oposição entre africano e não africano. 

Para concluirmos a questão das generalizações, iremos focar-nos nas questões sociais, 

especificamente nas questões de género, sobre as quais os sujeitos incidem, denotando não 

apenas preocupação com essa questão, mas, também, expressando alguns preconceitos e 

generalizações, em tom de brincadeira, procurando provocar o professor e imaginando o 

que as crianças diriam numa aula não simulada (aqui os alunos são os sujeitos do estudo, 

que na aula simulada assumem o papel de crianças da escola primária):  
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A5: […] o homem também pode cozinhar senhor professor? […] Senhor 

professor tem cozinhado lá em casa? […] 

A7: Se temos o mesmo direito, se mama me bater, eu também posso lhe 

bater? […] 

A9: Se a sua esposa ir namorar você também pode ir namorar? 

GV/TT/PIG/A2 

 

Nessas aulas simuladas, os sujeitos, assumindo, conforme referido, o papel de crianças do 

ensino primário, procuram comentar a situação relativa ao desequilíbrio na partilha das 

tarefas domésticas, refletindo sobre quem recai a responsabilidade dessas tarefas e de 

carregar objetos pesados: 

 

Professor (P): […] Papá, lá em casa, pode levar nosso irmãozinho no 

berço?  

Alunos (A): Sim!!!… Não!!!….  

P: Não, não é?  

A: É mamã que leva…  

P: Uma menina ou mamã pode subir no poste de eletricidade para 

arranjar energia?  

A: Não!!!…. Sim!!!… Vão-lhe queimar…. Vai cair…  

P: Papá pode lavar pratos lá em casa?  

A: Sim!!!… Não!!!…. Papá é grande…. Papá procura dinheiro… […]  

P: Alguns de vocês viajam para lá no interior onde vivem nossos avós, 

não é?  

A: Sim!!!…  

P: É isso?  

A: Sim!!!…  

P: Outros vão passear… Então, quando vocês chegam lá… vocês veem 

vovó com vovô, não é? Quando saem da machamba…. A nossa avó 

carrega enxada, lenhas, panelas…. E também leva bebé atrás, não é?... 

Enquanto o nosso avô está com uma catana e o seu rádio… Ou uma 

fisga… Então meninos não veem que a vovó anda muito carregada?  
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A: É normal…  

P: É normal?  

A: Porque ela é mulher… GV/TT/PIG/A3 
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3.1.3.2.4. Etnorrelativismo -  aproximação 

 
[…] entre as pessoas não pode haver 
hostilidade, pois todos nós somos um único 
povo; onde quer que estejamos, sempre estamos 
juntos. PRT/LAI/MLF30 

 

Para além de todos esses posicionamentos etnocêntricos que referimos, marcados pelo 

afastamento da alteridade, pela superiorização de uma sociedade-cultura face a outra e 

pelas generalizações, os sujeitos apresentam, igualmente, a adoção de perspetivas 

etnorrelativas, de aproximação, valorização do Outro e da diversidade (em articulação 

com o “savoir s’engager” de Byram, 1997). Centramo-nos, agora, na aproximação face ao 

Outro, que é marcada por várias atitudes e/ou comportamentos, como a curiosidade — 

destacada nos modelos de Byram (1997) e de Deardorff — “Seria tão aventureiro passar 

um dia em outro país” PRT/ML/DOP1 — e que, tomando em conta “la tension entre 

l’individuel et le collectif” (Abdallah-Pretceille, 2011, p. 93), pode ser manifestada quer a 

título individual — “gosto de colaborar, aprender com os outros” PRT/LAI/IDT10 — quer 

ao nível coletivo, em termos sociais, comunitário e/ou étnicos:  

 

Em seguida, ferveria dentro de nós, a curiosidade de aproximá-los para 

conhece-los, talvez com pouca intenção de criar amizade, pois a amizade 

entre pessoas estranhas nasce no decorrer do tempo mediante a partilha 

mútua […] PRT/LPB/PVI32 

 

Essa curiosidade pode referir-se a vários aspetos, como, por exemplo, os hábitos e 

costumes do Outro: 

 

[…] visitavam a província de Nampula no distrito da Ilha de 

Moçambique […] [A1] – Amiga, porque é que aqui na Ilha as mulheres 

gostam de usar ou esfregar-se [com] aquela massa branca?[A2] – Não é 

nenhuma massa. Aquilo chama-se mussiro, usa-se como pomada, para 

deixar a pele da mulher mais macia.[A3] – Isso acontece para todas 

mulheres desta zona? [A4] – Sim, porque são os costumes da região. 

PRT/TT/EEC7 



Parte III. Conceção, implementação e análise do programa de formação 
 

 

 440 

 

Outra marca de aproximação do/ao Outro é o desejo e/ou a iniciativa para compreender as 

diferenças linguísticas, étnicas, culturais, identitárias, seja através da gestão de situações 

mais delicadas, em que se cede à vontade do Outro para evitar conflitos — “Ao longo da 

sua estadia nos apresentaram alguns objectos religiosos e queriam que nós ajoelhássemos, 

nós obedecemos pois não queríamos que eles pensassem errado de nós, pois nós também 

tínhamos as nossas crenças” GV/LPB/PVI/A12 —, seja “reconhecendo as diferenças”, 

procurando compreendê-las, para que não sejam um “obstáculo para a convivência social” 

PRT/TT/EDI2: 

 

Portugueses — Sirvam-se, por favor! 

Moçambicanos servindo a comida de forma exagerada e desorganizada. 

Portugueses - Como é que eles servem?  

Esposa do português – Acho que é a maneira deles de servir.  

Moçambicanos (comendo à mão, partindo os ossos da galinha e 

lambendo os dedos) – Essa comida está boa e saborosa.  

Cena IV  

Terminado o almoço, os portugueses (comentam de forma positiva 

valorizando a cultura dos moçambicanos) – Da mesma maneira como nós 

servimos e comemos posteriormente nos sentimos bem é de tal forma 

como eles se sentem bem ao comerem algo. PRT/TT/EEC6 

 

Para o reconhecimento e compreensão do Outro é fundamental o contacto, pois, como 

referem os sujeitos, “é mesmo convivendo com eles que podemos conhece-los melhor 

através da manifestação da sua cultura” PRT/LAI/MLF43. São vários os excertos 

integrados nos portfólios dos formandos que referem o conhecimento gradual e o contacto 

como fundamentais para a relação com a alteridade — “Os índios brasileiros viam os 

portugueses primeiramente como pessoas estranhas. Mas com o andar do tempo que 

mantiveram o contacto com os portugueses, começaram a ver duma outra forma como 

pessoas boas, solidárias e muito diferente deles.” PRT/LPB/PVI26; “Os índios brasileiros 

viam os portugueses como pessoas estranhas, numa primeira fase, visto que receavam, 

duvidavam e tinham medo dos portugueses, mais tarde, depois de certas manifestações dos 
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portugueses (rezar com eles, conviver, trocar produtos), começaram a ver os portugueses 

como irmãos” PRT/LPB/PVI3. Assim, de acordo com os sujeitos, é “a partir da 

experiência de outras pessoas e/ou originários das outras zonas, outros povos, que 

reduzimos a nossa mentalidade racista” PRT/LPB/EIH8. 

Essa aceitação do Outro pode implicar a superação do passado, não no sentido de o apagar, 

mas de o integrar e de compreender as imagens veiculadas a esse respeito. Sobre essa 

superação, os sujeitos referem que “mesmo depois da colonização portuguesa nós sabemos 

acolhermos os brancos portugueses, no nosso país, sendo hospitaleiros” PRT/LAII/TMT8, 

comentando as diferenças que eles consideram existir entre a atualidade e o tempo 

colonial, sobretudo a convivência entre “negros” e “brancos” — “Há sentimentos de 

irmandade sim no nosso dia-a-dia, porque os negros já convivem com os brancos e vice-

versa” PRT/LAUU/P1L14; “Hoje já é possível ver o negro e o branco partilhando vários 

momentos e ambientes” PRT/LAII/TMT2 —, com o reconhecimento de que “não é a cor 

da pele que define os defeitos e as qualidades de um homem, mas sim o seu carácter” 

PRT/LPB/EIH6. 

Outros aspetos importantes na aproximação à alteridade são procurar evitar as 

generalizações e ver cada caso, situação e pessoa como única e não como representante de 

uma totalidade: “Com o ambiente que Godido vivera na cidade, tirou o preconceito de que 

todos os brancos eram como o Sr. Manuel Costa. [...] o comportamento mostrado pelo Sr. 

Costa não era de todos brancos” PRT/LAI/GOD3. Ainda se destaca o facto de esta 

aproximação ao Outro, que denota um posicionamento etnorrelativo, advir, também, da 

aceitação da hibridização aos níveis identitário, social e cultural — “a civilização africana 

actual está ligada ao ocidente […] é híbrida” PRT/LAII/CAF1_20; “hoje em dia, África 

goza de uma mistura de civilizações” PRT/LAII/CAF1_32 — e, igualmente, da capacidade 

de se colocar no lugar do Outro — “hoje, tenho uma outra visão; percebo que o ser 

estrangeiro não é uma característica imutável, isto é, quem é estrangeiro hoje no meu país é 

veterano no seu país, e eu serei o estrangeiro quando lá for” PRT/LAI/MLF20; “não 

poderia fazer nada que não gostasse que lhe fizessem” PRT/LPB/CAM56 —, mostrando 

empatia face à alteridade: 
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Senhor saiba que nenhum ser humano independentemente da cor da pele, 

cultura e língua nasceu para ser escravizado por outrem, visto que todos 

os seres humanos são iguais com as suas emoções e sentimentos.  

O M2016 acrescentou mais ainda:  

— O senhor ficaria feliz se eu pegasse na coleira de escravo e lhe 

submetesse sobre as minhas vontades? Eu creio que não, portanto solte-o 

já. 

MXIX - “É isso eu num quereri ser escravo di barranco” - disse o MXIX 

com voz de alguém que tanto sofreu. 

PXIX - Agora percebo o quanto estive errado, por isso vou soltá-lo. 

P2016 - Faça isso irmão e nada perderás. 

M2016 - O mundo precisa de pessoas que vivam em irmandade e não de 

pessoas preconceituosas e com pensamentos frívolos que incitam à 

violência e mau estar entre as pessoas. PRT/LAI/DGD3 

 

É, também, importante nesta aproximação ao Outro, a aceitação da diferença, ou seja, nas 

vozes dos nossos estudantes, que deixemos “de ver outras pessoas com visões estranhas e 

as vermos como próximas, para melhor compartilharmos as nossas dificuldades, alegria, 

sonhos, sentimentos” PRT/LAI/MLF47. Nesse sentido, é importante fazer “intercâmbios 

culturais com outros países e devemos […] valorizar a cultura de cada um” 

PRT/LAI/MLF38. Isso só será possível quando percebermos que a “melhor forma de 

vivermos em harmonia é procurar conhecer, ouvir o outro sobre os seus pontos de vista 

face à vida que vivemos, valorizar as suas ideias” PRT/LAI/MLF23. Podemos lidar com a 

diferença procurando anulá-la — “ele é negro, sim, mas é pessoa, quando tu estás no 

escuro e ele no escuro conseguem distinguir quem é branco quem é negro?”  

GV/LAI/DGD/A18 —, respeitando-a — "Eu acredito que a coisa mais importante em 

primeiro lugar é o respeito entre as pessoas” GV/LAII/JVF/A13 —, reconhecendo-a e 

valorizando-a: “cada um desses provou os alimentos que o outro veio apresentar na 

gastronomia. […] Uau! Que bom! Como se prepara? […] os dois aceitaram a cultura do 

outro, integrando a sua” PRT/TT/EEC9. 

Nesse sentido, é fundamental encontrar o que nos une — “antes de tudo que nos diferencia, 

como cultura, raça, nacionalidade, etc., nós, somos todas pessoas; que a dor que eu sinto, o 
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outro também sente” PRT/LAI/MLF18 — o que partilhamos, como, por exemplo, o 

processo de “envelhecimento” — “quando os dois envelhecem saem rugas na cara […] na 

verdade somos todos humanos” GV/LAII/P1L/A7 —, o amor — “achamos que esta forma 

de sentir o amor é universal, isto é, todo o ser humano sente da mesma maneira, 

independentemente da sua origem, raça, etc.” PRT/LAI/A1V2 —, a dor — “Um negro ou 

um branco ambos sofrem” PRT/LPB/EIH2 —, e sermos solidários uns com os Outros:  

 

[…] as pessoas no mundo tinham que partilhar o que possuem, porque 

deste modo o mundo seria melhor e podia minimizar a situação de 

pobreza sobretudo nos países do terceiro mundo. A solidariedade é muito 

importante porque as pessoas solidárias, para além de ensinarem a viver, 

estendem a sua mão e ajudam as outras pessoas carentes sem querer nada 

em troca. Com a solidariedade o modo de vida dos pobres pode mudar 

para o melhor. Em suma, temos que nos ajudar um ao outro, sem 

discriminação.  PRT/LAI/FAB1 

 

É com base em todos esses aspetos, atitudes e dinâmicas referidos que se verifica uma 

aproximação à alteridade, uma vez que a “necessidade de um povo se unir com outros 

povos é maior, pois não é possível viver isoladamente dos outros povos” 

PRT/LAI/MLF30. Nesse sentido, temos “que nos conhecer uns aos outros duma maneira 

aproximada, partilhamos as nossas diferentes culturas” PRT/LAI/MLF26. Temos de 

conhecer os outros “de forma subtil, ou seja, com delicadeza aproximando-nos deles” 

PRT/LAI/MLF13, de forma presencial e através da “tecnologia”, que “contribui muito para 

a união de todos, através de várias amizades nas redes sociais” PRT/LAI/MLF39, pois 

“nos aproximamos muito mais quando usamos diferentes meios de comunicação” 

PRT/LAI/MLF34. Importa aqui destacar o papel das redes sociais e da internet na 

aproximação à alteridade. Dervin (2014) refere que “with the current speed of moving 

around the earth and quick electronic connections, nearly everyone is exposed to the 

‘other’ either directly or indirectly” (p. 192) e isto é sobretudo possível em África devido 

ao enorme salto tecnológico mundial e ao facto de que, ainda sem luz elétrica e/ou água 

canalizada, a maioria da população adulta tem acesso a um telefone móvel (cf. Cellan-
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Jones, 2011). A propósito dos contactos pelas redes sociais, como o Facebook, os sujeitos 

referem, sobre as suas amizades, o seguinte: 

 

Relativamente à cor da pele, tenho amigos/conhecidos negros e brancos. 

Os meus amigos negros são a maioria e mantenho sempre um contacto 

físico com eles, em detrimento dos meus amigos brancos que geralmente 

converso com eles através das redes sociais, uma vez que estes são 

nativos de outros países, tais como: Brasil, Portugal e Espanha. 

PRT/LAII/MES12 

 

Os sujeitos referem, deste modo, as tecnologias como um importante instrumento e meio 

para a aproximação da alteridade, contrapondo o passado e a atualidade — “No passado 

era difícil conhecer os outros povos, pois os meios tecnológicos não estavam 

desenvolvidos, mas actualmente existem vários meios que nos permitem conhecer os 

outros, tais como: o facebook, o whatsapp, o twitter e mais” PRT/LAI/MLF53 —, 

referindo alguns episódios de contactos virtuais: 

 

A: Eu estava a dizer gosto de conversar com as pessoas de outros países, 

porque é importante saber um pouco sobre a cultura, porque nunca se 

sabe se um dia… quero ir para lá… Eu tenho uma amiga e ela vive no 

Brasil… e conversamos todos os dias… e ela faz videochamadas, por 

exemplo ela posta fotos das refeições dela. GV/LAII/JVF/A12 

 

Com esses contactos pelas redes sociais e com “o uso da internet”, muitas vezes, sentimos 

que “estamos mais perto dos estrangeiros do que ao nosso vizinho de porta” 

PRT/LAI/MLF4. Os sujeitos valorizam não só esses contatos pelas redes sociais, mas, 

também, os contactos presenciais, sobretudo nas atividades e viagens que imaginam a 

outros países — “o período da tarde ficou reservado para conversas e trocas de impressões 

amigáveis com alguns jovens cabo-verdianos” GV/ML/DOP/A6 — e no desejo que os 

visitantes aos seus país ou terra expressem “o sentimento de querer ficar mais, mais ainda” 

PRT/LAII/RCE3. 
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Com a consciência que “as pessoas podem-se relacionar uma [com] as outras, 

independentemente da raça, etnia, cultura e país” PRT/LAI/DGD7, os sujeitos concluem 

que “agora somos todos iguais […] temos direitos iguais” PRT/LAI/MLF8 e deixam o 

seguinte conselho: “Apesar de sermos de raças diferentes, todos somos iguais, na maneira 

de pensar, de agir, de sentir, temos a mesma estrutura óssea e cerebral, portanto nada de 

racismo” PRT/LPB/EIH4: 

 

[…] todos somos iguais, independentemente da raça, cultura, ou nação, 

isso é que é importante saber para que vivamos livres e em harmonia, 

sem distinção dos outros, porque nós somos homens e carecemos do 

amor do outro […] é necessário que exista uma reciprocidade amorosa 

entre os homens de várias raças, línguas e nações. PRT/LPB/EIH7 

 

3.1.3.2.5. Etnorrelativismo -  valorização do Outro 

 

A valorização do Outro surge nos dados através do enaltecimento de algumas das suas 

atitudes e dos seus sucessos — “veríamos os portugueses como um povo que teve como 

iniciativa conhecer novas terras, descobrir nova gente, novas culturas hábitos e costumes, 

que outros povos diferentes deles viviam” PRT/LPB/PVI28 —, assim como pelo respeito 

pelos seus hábitos e costumes: 

 

Deram cadeiras ao casal para se sentar que depois de um banho serviram 

a refeição, era a hora do almoço. Na mesa havia talher[es] para os dois 

casais, todos tinham que comer [com] garfo e faca. O casal árabe tenta 

comer [com] garfo e faca mas não consegue […] pede aos donos de casa 

permissão para comer à mão e o casal português autorizou e disse que 

tinham que se sentir à vontade. O casal árabe agradeceu, pediu água para 

lavar as mãos e começaram a passar a refeição. O casal português 

mostrou respeito e consideração, acima de tudo a valorização da cultura 

dos outros. PRT/TT/EEC10 
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Os sujeitos revelam, também, a valorização do Outro através do estabelecimento de 

relações de amizade e amor — “decidiu viver nas Américas até a sua morte, ao lado da sua 

esposa índia e das suas duas filhas" PRT/LAII/CHI1 —, da maneira positiva como esse 

Outro é apresentado, ainda que possa estar subjacente uma visão algo generalizada ou 

estereotipada, como acontece, por exemplo, face ao povo português —, descrito como 

“maravilhoso, simpático, bonito” PRT/ML/DOP2, “divertidos, estudiosos” PRT/ML/LVP3 

—, ao povo brasileiro —, apresentado como “carinhoso e amável” PRT/ML/DOP3, 

“acolhedor”, “divertidos”, “trabalhador” PRT/ML/DOP10 —, ou aos angolanos, tomados 

como “alegres” PRT/ML/LVP3.  

A esta aproximação e valorização da alteridade está subjacente o facto de os formandos 

compreenderem o Outro à sua imagem ou de procurarem colocar-se no seu lugar no que se 

refere às suas crenças, gostos, desejos — “Mas será que eles não tinham nenhuma crença 

religiosa? A: Provavelmente tinham” GV/LPB/PVI/A9 —, valorizando o que sentem ter 

em comum: 

 

[...] nesta terra onde estamos, existem momentos bons e maus, dias e 

noites, coisas alegres e tristes, acho todos os seres humanos estão sujeitos 

à mesma maneira de viver. Todos o indivíduo deve ter momentos de 

alegria e de tristeza. Todos somos iguais, sentimos, gostamos da mesma 

maneira, temos direitos iguais, independentemente da raça, região, sexo e 

mais. Portanto, somos sujeitos, de igual modo, a tudo que o ser humano 

deve gozar ou sofrer”. PRT/LAI/VIV4  

 

Essa valorização surge, também e sobretudo, pelo reconhecimento de que “a cor da pele 

não expressa as características de um indivíduo (internas), visto que a bondade, 

agressividade, sinceridade, vadiagem, maldade, humildade, ignorância e outras 

características interiores não têm a ver com a cor da pele” PRT/LAII/MES2. Esse 

reconhecimento, assim como o entendimento que os seres são todos diferentes entre si 

poderá, na perspetiva dos formandos, permitir ultrapassar muitos preconceitos e 

estereótipos existentes relativamente à questão da “cor da pele”, conforme referido nos 

subcapítulos acima. Esse reconhecimento de cada ser como individual, com caraterísticas 

próprias e diferentes dos demais, implica, ainda, entender que “ninguém é representante da 
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cultura à qual pertence”, mas que “possui uma cultura particular resultado das experiências 

pessoais de vida” PRT/LAII/PRINT6 e que  

 

[…] a cor da pele não é sinónimo de que uma pessoa seja sincera, 

humilde, má ou boa, porque o caráter de um pessoa não é determinado 

pela aparência ou mesmo a cor, a raça, visto que muitos de raça negra 

encaram os brancos como orgulhosos, violentos, gananciosos, sem 

escrúpulos e todo tipo de adjetivos negativos possível, o que não 

constitui verdade. Mesmo também certos brancos têm uma mentalidade 

negativa em relação aos negros, muitas vezes o negro é visto como 

preguiçoso, agressivo, reprimido, reverente perante a raça branca e 

muitos outros adjetivos. É de salientar que nem todos os negros têm uma 

mentalidade negativa em relação ao branco, e também nem todos os 

brancos têm uma mentalidade negativa em relação aos negros, porque 

também existem negros muito amigos dos brancos, carinhosos, 

hospitaleiros, trabalhadores, bem sucedidos na vida, e este pensamento 

positivo do negro em relação ao branco também existe no branco para 

com o negro, e isto faz-nos perceber de antemão que a cor nunca e nem 

pode e jamais vai definir o caráter de uma pessoa. PRT/LAII/MES7 

 

Importa, ainda, fazermos referência ao que os sujeitos sugerem que os professores 

trabalhem em contexto de sala de aula para que promovam essa valorização da alteridade. 

Começam por referir a importância de o professor aceitar as caraterísticas do Outro, sem 

menosprezar os seus hábitos e costumes — “Devem […] aceitar as tais diferenças sem 

rebaixar nem elevar qualquer cultura que seja” PRT/LAII/PRINT1 —, no sentido de 

realçar o facto de que “não há cultura, raça ou etnia superior a outra” PRT/LAI/MLF53 e, 

ainda, de que “todos são homens, mesmo tendo a cor da pele diferente, por dentro as 

pessoas são todas iguais, têm sentimentos, emoções” PRT/LPB/EIH7. É, nesse sentido, 

segundo os sujeitos, fundamental realçar a importância de “Respeitar as diferenças” 

PRT/LAII/PRINT4 e, principalmente, da parte do professor, “Não favorecer, nem 

prejudicar os alunos em razão de suas convicções ideológicas, morais ou religiosas” 

PRT/LAII/PRINT7, fazendo “entender aos alunos que o mundo que nos encontramos é 
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feito de diversidades e que cada povo possui a sua própria civilização, e que nenhuma 

civilização é superior a outra” (PRINT2), ou seja, conduzindo-os a assumir 

progressivamente atitudes mais etnorrelativas. Procurando, desse modo, que os alunos 

possam “pensar no próximo à nossa [/sua] imagem” PRT/LAI/ETP4.  

 

3.1.3.2.6. Etnorrelativismo -  valorização da diversidade 

 
[...] por mais que a pessoa faça uma escolha 
sexual […], tenha uma religião diferente que a 
do outro […], seja branco ou negro, no interior 
as pessoas são todas iguais […] Assim sendo, 
da mesma forma que as pessoas aprenderam a 
odiar os outros, pela religião, cor de pele ou 
origem, é necessário que sejam ensinadas a 
amá-las do mesmo jeito. PRT/LPB/EIH7 

 

Ao analisar os dados relativos à adoção de perspetivas etnorrelativas, para além da 

aproximação e valorização do Outro, é necessário, também, verificar a existência de 

indícios que apontem para a valorização da diversidade. De acordo com o Conselho da 

Europa (2001, p. 150), realça-se que “a tomada de consciência intercultural inclui a 

consciência da diversidade regional e social dos dois mundos” [correspondendo estes 

mundos àquele “de onde se vem” e àquele “da comunidade alvo”], sendo que é necessário, 

também, ter “consciência de que existe uma grande variedade de culturas para além das 

que são veiculadas pelas L1 e L2 do aprendente”, associando-se a valorização da 

diversidade cultural às competências essenciais para a promoção de uma cultura 

democrática (Council of Europe, 2020). Nesse sentido, importa realçar o sentido que é 

dado pelos sujeitos à noção de diversidade. 

Os nossos formandos associam o conceito de diversidade à “variedade de seja o que for”, 

sendo que no “contexto cultural, diversidade significa que um traço cultural pode ser 

manifestado de diferentes maneiras de acordo com a história de cada povo” PRT/TT/EDI1. 

É partindo desse pressuposto que os sujeitos do estudo apresentam o seu país como um 

local de “diversidade” e “riqueza cultural”, onde se verifica a “valorização da cultura” 

PRT/LAII/NTR. Assim, Moçambique é descrito como “um país que possui uma rica e 

longa tradição cultural de coexistência de diferentes raças, grupos étnicos e religiões que 

reflecte a diversidade de valores culturais e sociais que em conjunto criam as identidades 
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do Moçambique moderno” PRT/TT/EDI26, onde coexistem “várias culturas e vários 

grupos étnicos” PRT/TT/EDI6. 

Ao tomarem Moçambique como “um país marcado pela diversidade cultural”, os sujeitos 

referem quer a existência de “diferentes culturas”, quer de diferentes “manifestações de um 

mesmo traço cultural”, como a existência de “diferentes danças tradicionais”, “diferenças 

na gastronomia, na religião”, sendo esses “traços culturais” “manifestados de várias 

maneiras em todo o país” PRT/TT/EDI1. Podemos, neste sentido, convocar Guilherme 

(2002) quando afirma que “Homogeneidade cultural, diversidade cultural e hibridismo 

cultural vão, portanto, interagindo dentro de várias espécies de normalidade” (p. 196). Para 

justificar a “diversidade cultural e social”, há, ainda, referência aos “vários grupos étnicos” 

e aos “vários grupos sociais” PRT/TT/EDI3, assim como ao facto de Moçambique, — para 

além das “muitas culturas internas que influenciam na visão do mundo individual e 

colectivo” —, ser um país “acolhedor, consumidor de culturas vindouras, dependente do 

mundo exterior” PRT/TT/EDI2. Aspeto esse que, segundo os sujeitos, caraterizou o país 

no passado e continua a marcar o seu mapa social no presente, ao assumir-se como um 

local de confluência de vários povos, línguas e culturas: 

 

Moçambique é considerado um país marcado pela diversidade cultural e 

social, sim. Para isso, temos de voltar à época das descobertas (séc. XV), 

marcado por viagens marinhas, trocas comerciais, a escravidão, onde se 

localizou a Ilha de Moçambique e não só. Acabando por criar uma 

interação de diversos povos (Moçambicanos, Árabes, Americanos e 

Portugueses), onde como consequência acabamos sendo colonizados 

pelos portugueses. Actualmente em Moçambique, verifica-se ainda mais 

a questão da diversidade, devido às cooperações entre Moçambique e 

outros países. Como exemplo, há vários cidadãos de origem Portuguesa, 

Somalis, Nigerianos, Angolanos, Chineses, Indianos, Americanos, entre 

outros, sendo que uns residem em Moçambique e outros somente vêm 

para fins turísticos e comerciais. PRT/TT/EDI4 

 

Sobre a questão colonial, muito presente em todas as discussões, conforme temos vindo a 

marcar, importa indicar a tentativa de reflexão realizada pelos sujeitos sobre a questão 
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racial, da cor da pele, no sentido de procurarem assumir uma perspetiva mais etnorrelativa. 

A esse propósito, afirmam que “as diferenças observam-se somente na raça e na cultura, 

pois nas regiões europeias observam-se mais pessoas de cor branca e na África mais 

pessoas de cor negra, isto não significa que não existem europeus negros ou africanos 

brancos” GV/LAI/SEA/A25 e que “todos deveríamos ter um amor mútuo sem olhar as 

questões da cor da pele” PRT/LAII/MES5.  

A diversidade social e cultural é referida pelos sujeitos como uma caraterística africana — 

“falar da civilização africana é o mesmo que falar de uma civilização heterogénea” 

PRT/LAII/CAF52 — e  partem da heterogeneidade africana para a diversidade 

moçambicana, indicando que “em Moçambique é difícil encontrar alguém que se identifica 

tipicamente como moçambicano” PRT/LAII/CAF52, anunciando um hibridismo 

identitário, social e cultural, mais acentuado nos materiais dos portfólios e nas interações 

em aula da disciplina de LAII, a última, em termos temporais, do programa de formação, 

denotando a assunção de perspetivas gradualmente mais etnorrelativas de valorização do 

Outro e da diversidade. Ao nível interno, consideram que o que os “distingue dos outros é 

a questão da cultura, os hábitos e costumes" e as “crenças” e que essa “multiplicidade de 

culturas” varia de sociedade para sociedade e de família para família” PRT/LAII/MES3. 

Nas aulas, a referência a essa diversidade era recebida de forma entusiasmada e aberta, 

como aconteceu na seguinte situação: 

 

[…] é assim amigos, apesar de nos ter enaltecido a sua província, 

gostaria que [reconhecesse que] todos fazemos parte do mesmo pais e é 

através das diferentes belezas que cada província apresenta que forma ou 

torna o nosso Moçambique um país marcado pela diversidade cultural 

[…] [aplausos] GV/TT/EEC/A4 

 

Nas produções escritas, são também referidos alguns aspetos que divergem de região para 

região, mas sempre num sentido de unidade e patriotismo: "começaram a falar acerca 

daquilo que tinham como de valor na pátria Moçambique” PRT/TT/ECC8. Indicam, assim, 

o que as diferentes zonas oferecem, como  
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i) as “principais produções” — “caju, sisal, algodão, tabaco, copra, milho, arroz e 

minerais como o ouro, o ferro e muitas pedras preciosas e semipreciosas” [no 

norte]; o “chá”, o “algodão” [no centro] —,  

ii) a “gastronomia” — “chamussas, mariscos e peixes […] e diversidade de frutas 

e doces” [no sul] —,  

iii) a fauna e a flora — “as espécies exóticas, os numerosos […] vales verdejantes, 

a fauna diversificada que inclui grandes mamíferos e aves” [no centro], os 

“vestígios históricos”,  

iv) “um conjunto de memórias estampadas em monumentos, arquitecturas” [no 

sul], 

v) “crenças” [no sul],  

vi) os locais de diversão — “bares, restaurantes, discotecas e salas de teatro e 

cinema” [no sul] — e, ainda,  

vii) a beleza das mulheres: “não vos falo da mulher macua, ela é linda quando fica 

enrolada na sua capulana e com o mussiro na cara” [no norte] PRT/TT/ECC8.  

 

Dentro desse país de “diversidade cultural e social” que é Moçambique, as referências a 

“línguas maternas, tradição, costumes e valores morais” PRT/TT/EDI15 contêm um 

sentido de patriotismo: “essa diversidade faz despertar a nossa consciência patriótica” 

PRT/LAI/IDT33; “a diversidade cultural apresenta […] diferentes grupos que caracterizam 

a identidade de uma sociedade” PRT/TT/EDI15.  

Verifica-se, também, a valorização das etnias e das culturas do Outro moçambicano, seja 

elogiando algum aspeto, como, por exemplo, a gastronomia, quando referem como prato 

típico macua “karakata com as folhas de mandioqueira” preparada com “papaia” ralada e 

“amendoim” pilado e como prato típico makonde o “caril” preparado com “folhas de 

mandioqueira”, preparado com “amendoim ou amêndoa de castanha de caju pilada, 

misturamos na mesma panela com caracóis miúdos secos”, acompanhado por “chima de 

farinha de milho ou mapira ou mesmo arroz”. Os sujeitos referem a partilha desse prato, 

aceitando provar o prato do Outro e associando-o a uma reação positiva: “Macua: Eh, é tão 

bom. […] Maconde: É muito saboroso e gostoso […] vai ter que explicar-me sem pressa 

para que eu saiba preparar” PRT/TT/ECC11. É, nesse sentido, realçado “um convívio 
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saudável entre as culturas” PRT/TT/EDI19, integrando a aceitação das “particularidades 

dos outros” GV/TT/EEC/A4. 

O reconhecimento da diversidade interna e da existência de “pessoas de nacionalidades 

diversas vivendo em Moçambique” PRT/LAII/RCE6, de “muitos irmãos que vêm de 

diferentes partes do mundo” PRT/LAI/MLF47, reforça a necessidade de se trabalhar a CI 

nas escolas. Nesse sentido, os sujeitos indicaram estratégias para trabalhar essa diversidade 

em sala de aula, no ensino secundário, referindo a importância de começar por associar o 

país a essa noção: “O professor intercultural deve ter a capacidade de trazer conteúdos […] 

para que os alunos possam ter a noção da diversidade de hábitos, costumes e 

comportamentos e valores" PRT/LAII/PRINT2. Realçam a importância de explorar o 

significado de “ser diferente”, que para os sujeitos significa “não ser da mesma origem, 

não praticar as mesmas culturas e costumes, não falar a mesma língua, ter uma raça 

diferente” PRT/TT/EDI12. Para trabalhar a diversidade, os sujeitos, referem, também, a 

necessidade de levar os alunos a reconhecer a diferença como normal: “É necessário que o 

aluno saiba e compreenda que existe uma variedade de culturas que resulta no modo 

diferenciado das pessoas de ver o mundo” PRT/LAII/PRINT3.  

Na implementação desses pressupostos é fundamental o papel do professor ao “Fazer 

compreender o aluno a complexidade e a riqueza das relações das diferentes culturas” 

PRT/LAII/PRINT3. Segundo os sujeitos, a “existência de múltiplas culturas é considerada 

como um activo importante da humanidade pelo facto de contribuir para o conhecimento” 

PRT/TT/EDI8, implicando a expressão de diferentes mundividências e mundivivências, 

que devem ser respeitadas, pelo que “o professor deve valorizar a cultura de todos duma 

forma imparcial, sem distinção de raça e a sua origem, isto é, tratar todos de maneira igual” 

PRT/LAII/PRINT5. Só assim o professor estará a “Reconhecer e valorizar a diversidade 

cultural"  PRT/LAII/PRINT7 de todos os seus alunos.  

Em termos de atividades, os sujeitos referem que o professor as deve promover em 

contexto de sala de aula para que contribuam para a expressão, por parte dos alunos, das 

suas caraterísticas identitárias e dos seus hábitos e costumes, como “Promover debates na 

sala de aula possibilitando aos alunos expressarem os seus pontos de vistas no que diz 

respeito às suas crenças” PRT/LAII/PRINT2, pois o envolvimento dos alunos em 

“actividades interculturais” que contribuam para o desenvolvimento da CI e o “contacto 

com a diversidade sociocultural” conduzem ao “questionamento e formação de uma 
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opinião crítica” PRT/LAII/PRINT6. Contribuem, ainda, para “Ajudar os alunos a 

desenvolver a sua herança cultural” PRT/LAII/PRINT8 e para que se enriqueçam 

culturalmente:  

 

Quando um indivíduo […] entra em contacto direto com indivíduos de 

outras culturas, ele só sairá em vantagem porque primeiramente ele não 

deixará de ser fluente na sua cultura, pelo contrário, aprenderá novos 

modos de ser e estar das diferentes sociedades. […] Ter conhecimento 

dos várias culturas ajuda o indivíduo a desenvolver o espírito da 

interculturalidade, aspecto considerado positivo para a humanidade. […] 

um indivíduo ao aprender mais uma cultura, tornará a sua personalidade 

mais envolvida e rica em aspectos culturais. PRT/TT/EDI8 

 

Os resultados apresentados, mais centrados nas identidades nacionais e nas diferenças 

étnicas, no sentido de estarem abertos à alteridade e respeitarem as culturas do Outro 

nacional, apontam para a valorização da diversidade nacional. Nesse sentido, o professor 

deve, de acordo com os sujeitos, apoiar o aluno para que ele construa relações baseadas 

“no respeito pela diversidade e no enriquecimento mútuo” PRT/LAII/PRINT3, reforçando 

que “não há nenhuma cultura melhor que a outra” GV/LAII/JVF/A12, pois “cada cultura 

tem o seu valor na sociedade" PRT/LAII/RCE6.  

Os sujeitos referem-se, desse modo, à relativização das culturas e à atribuição de valor a 

cada cultura, pois, conforme indicam, “não existe um homem superior que o outro, ou raça 

superior que a outra” PRT/LPB/EIH7, devendo-se “conhecer, entender, compreender a 

cultura do outro e mais outras coisas diferente de nós”, pois “Assim seremos um só!” 

PRT/LAI/MLF18. Reforçam, assim, a ideia que “não faz sentido que as pessoas se 

discriminem umas às outras” ou que as pessoas se julguem “pela raça, cultura ou condição 

social” PRT/LAI/MLF38, pois as “múltiplas culturas […] se enriquecem e completam” 

PRT/TT/EDI20 e “todos seres humanos possuem um valor supremo” PRT/LAI/MLF38, 

podendo-se, deste modo, caminhar no sentido do reconhecimento da igualdade de direitos. 

Sintetizando, verificamos que, no que se refere à assunção de perspetivas mais 

etnocêntricas ou mais etnorrelativas da parte dos sujeitos, podemos encontrar marcas de 

diferentes atitudes, quer de aproximação, quer de afastamento face à alteridade. Nesse 
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sentido, identificámos alguns indícios da assunção de perspetivas etnocêntricas, em que os 

sujeitos afirmavam a sua cultura como a melhor ou superior às outras, estando, na maioria 

das ocorrências, esta autovalorização associada a um sentido de orgulho da sua herança 

cultural. E encontrámos, também, indícios da adoção de pontos de vista etnorrelativos, ao 

apresentarem-se como, simultaneamente, iguais e diferentes do Outro, seja ao nível 

nacional seja com pessoas de outros países do mundo, o que nos permite olhar para os 

processos de construção identitária dos sujeitos envolvidos na sua “narrative identity” 

(Ricoeur, 1991).  

Essa perspetiva mais etnorrelativa é reforçada, não apenas pela abertura face à alteridade, 

mas, também, pelo desejo de comunicar e interagir com os outros, demonstrando a 

aceitação do Outro, no sentido de o tomar como “equal in complexity but different in 

form” (Bennett, 2017, p. 4). Esse posicionamento da parte dos sujeitos é conducente ao 

reconhecimento da influência entre identidades e culturas, resultante num hibridismo 

identitário — “a civilização africana actual está ligada ao ocidente, pois há marcas da 

civilização ocidental facto que nos deixa [imperceptível] africana actual é híbrida” 

PRT/LAII/CAF1_20 —, e, ainda, na assunção de uma identidade partilhada com os outros: 

“Eu sou, acima de tudo, um ser humano. Dotada de uma identidade que se assemelha e, 

sobretudo, me distingue dos outros seres humanos que povoam esta esfera planetária” 

PRT/LAI/IDT14. 

Associada à assunção de perspetivas etnorrelativas está um desejo inerente nos sujeitos 

para valorizar o Outro e a diversidade — “A identidade consiste o indivíduo valorizar as 

suas culturas e dos outros” PRT/LAI/IDT32 —, reconhecendo que a identidade “is not 

constructed in isolation but rather through interaction and participation” (Temples, 2015, p. 

576). Nesse sentido, entende-se que todas as identidades são construídas de forma 

intercambiável pelo contacto com a alteridade, trabalhando-se em simultâneo as 

identidades próprias e do Outro, num sentido de descoberta e de (re)construção 

permanente. Essa reconstrução identitária, cultural, linguística e de inter-relacionamento 

aponta para caraterísticas mutáveis e transformativas da identidade (Blanchet, 2005, 2007; 

Ricoeur, 1990, 1993) assim como para um entendimento do seres, culturas e identidades 

como complexos, fragmentados e contraditórios:  
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Eu sou, acima de tudo, um ser humano. Dotada de uma identidade que se 

assemelha e, sobretudo, me distingue dos outros seres humanos que 

povoam esta esfera planetária. […] a verdade é que eu sou o que sou, 

diferente de outros seres humanos, mas sou igualzinha a eles. Esta é a 

minha identidade que tanto me orgulho dela. PRT/LAI/IDT14  

 

3.1.3.3. Valores e práticas democráticos e humanos 

 

3.1.3.3.1.  Manifestação de abertura face à alteridade 

 
 
Se quisermos preservar a paz nos nossos países, 
nas nossas cidades, nos nossos bairros e em 
todo canto do mundo, devemos viver em 
harmonia, dizer não à violência e “dar um stop” 
à discriminação, ter amor ao próximo, valorizar 
a nossa cultura e cultura do outro, amor à sua 
própria identidade. PRT/LAI/MLF2 

 

As produções orais e escritas dos sujeitos do estudo denotam manifestações de abertura 

face à alteridade —, abertura essa que implica “a willingness to risk and to move outside 

one's comfort zone” (Deardorff & Jones, 2012, p. 286) e o reconhecimento de que 

“everyone is someone else’s Other” (Guilherme & Dietz, 2015, p. 10) —, através da 

expressão de atitudes de compreensão, abertura, respeito e empatia. 

A empatia é demonstrada através da capacidade de se colocarem no lugar do Outro — “o 

ser humano só podia fazer para o outro ser aquilo que ele também gostaria de ser feito, ser 

tratado” PRT/LPB/CAM35 —, sentindo o que ele sente: “devemos sentir a dor dos outros 

como se fosse nossa” PRT/LAI/MLF61; “sentir as dores do outro como se fosse suas” 

PRT/LAII/P1L16. A empatia pode ser expressa também, segundo os sujeitos, através de 

situações que lhes permitam colocar-se fisicamente e/ou hipoteticamente nesse lugar: “no 

nosso país, temos recebidos muitos irmão estrangeiros e acontece que também têm saído 

muitos dos nossos irmão moçambicanos para outros países e estes são bem recebidos, 

assim como recebemos os que vêm”, no sentido de se reconhecer que “actualmente 

estamos todos unidos” PRT/LAI/MLF3.  
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Essa empatia surge, ainda, na procura de resolução para os problemas sociais e na 

promoção da inclusão (no sentido do que King & Magoada designam como “willing to 

work for others’ rights” em Spitzberg & Changnon, 2009, p. 22). Nesse sentido, os sujeitos 

referem que a “integração social [dos grupos minoritários] é importante porque dá a 

conhecer novas realidades culturais, étnicas e linguísticas” PRT/TT/EDI25 e porque 

“ajudam a contrastar Moçambique tornando-o diversificado culturalmente e socialmente” 

PRT/TT/EDI27, reforçando o orgulho num país multilingue e multicultural. Referem, 

ainda, a urgência de se ter “uma sociedade livre dos problemas sociais” PRT/TT/EEC1  — 

problemas esses identificados com a falta de apoio aos grupos minoritários, como 

“mendigos espalhados na rua, deficientes sem assistência” PRT/TT/EEC1 —, o que 

implica “parar com o ódio, racismo, xenofobia, guerras” PRT/LAI/MLF27 e promover a 

inclusão de todos “na vida social e económica da sociedade” PRT/TT/EEC1. Essa inclusão 

pode passar pela ajuda aos mais necessitados ou desfavorecidos, ao “sermos solidários” e 

ao "ajudar outros que sofrem” PRT/LPB/CAM9, como no caso de “cheias”:  

 

[…] vamos supor que a região centro e sul foi afectada pelas cheias e 

nós, cá no norte, não fomos atingidos… Agora pede-se apoio e nós, aqui 

no norte, se temos alguma coisa para ajudar os nossos irmãos, — por 

exemplo chapas para a cobertura de casas, comida, etc., — […] [doamos] 

essas coisas. Agora, seria humanitário se doássemos para ajudar e seria 

não humanitário nós termos e não querermos doar. GV/LAII/AES/A20 

 

Essa empatia com o Outro e o sentimento de entreajuda dependem do modo como a 

alteridade é representada e entendida, daí que seja muito importante, como referem os 

sujeitos, que não se julgue “alguém pela sua aparência sem que façamos uma breve 

reflexão acerca da vida particular de um indivíduo ou as pessoas no geral" PRT/TT/EEC3, 

devendo-se “criar harmonia com o nosso companheiro, colegas e amigos, dialogando, 

dando propostas, ideias e opiniões sobre a vida actual” PRT/LAI/MLF22. É, assim, 

fundamental que se discutam os preconceitos — os “assuntos que envolvem preconceitos 

devem ser discutidos abertamente. Cada um expôr o que pensa acerca do assunto” 

PRT/LAI/ETP2 — e se fale abertamente sobre todo e qualquer assunto, num recurso 

constante ao diálogo, com vista ao “entendimento mútuo” (cf. “mutual understanding” de 
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Kupla, Spitzberg & Changnon, 2009, p. 19). É, também, fundamental que se dê espaço a 

cada indivíduo para ser diferente, sendo o "direito de ser diferente” entendido pelos 

sujeitos como “ter espaço para exprimir os seus sentimentos, os seus direitos e deveres e 

dignidade” e, ainda, “o direito de ser respeitado suas opiniões e respeitar a opinião dos 

outros” PRT/TT/EDI20. 

A abertura ao Outro é expressa numa predisposição geral para o conhecer e com ele 

interagir — “sempre gostei de viajar pelo mundo fora para conhecer certas e inúmeras 

terras, procurar novos amigos em diferentes zonas” GV/LAII/VGS/A5 —, pela 

manifestação de respeito face a esse Outro, aos seus hábitos, valores e usos: “ter respeito 

um pelo outro, respeitando a sua cultura, raça, aproximar-nos um do outro em verdadeira 

harmonia” PRT/LAI/MLF59. Esse respeito é associado à liberdade de expressão e à 

igualdade — “A liberdade é opinar, criticar, ser ouvido e percebido, ser respeitado como 

ser pensante com características como os outros” PRT/LAII/CL1_1 —, implicando sermos 

capazes de “ouvir o outro sobre os seus pontos de vista face à vida que vivemos”, 

“valorizar as suas ideias”, para que possamos “construir um mundo novo cheio de 

prosperidade” e viver “em harmonia” PRT/LAI/MLF23.  

Essa necessidade de respeitar o Outro é referida pelos sujeitos nas suas várias produções, 

ao longo do programa formativo, quer como meio para promover a justiça — “Eu acho 

que, para o mundo tornar-se justo, as pessoas tinham de respeitar-se, haver mais 

consideração” PRT/LPB/CAM29 —, quer para promover a igualdade — “Nenhuma 

cultura é melhor que a outra, o que é importante é que respeitemos a cultura do outro para 

que respeitem a nossa cultura” PRT/TT/EEC2 —, quer, ainda, para que exista um 

verdadeiro espírito de partilha e entreajuda — “partilhar ideias” PRT/LAI/ETP5; “Temos 

que partilhar as nossas culturas para que o mundo seja melhor para todos” PRT/TT/EEC2 

—-, pois “no século XXI ou na actualidade já não existe espaço para o egoísmo social e 

cultural. Todos precisamos de partilhar nossos costumes e hábitos com os outros povos” 

PRT/LAI/MLF38. Nesse sentido,  

 

[…] é necessário valorizar a diversidade identitária e cultural que existe 

no mundo, reconhecermos que as culturas e os seres são diferentes, então 

temos que mostrar a proximidade entre as culturas de maneira 
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aproximativa. Devemos valorizar outras culturas, porque cada ser tem o 

seu valor. PRT/LAI/ETP5 

 

É enunciada nesse excerto a importância de se adotar um posicionamento etnorrelativo em 

relação aos seres e às culturas, individuais e coletivas, advogando que "o mundo só pode 

terminar com as diferenças sociais se nós aceitarmos os outros como outros e não os outros 

como inferiores ou superiores a nós” PRT/LAI/MLF1. Esse posicionamento implica para 

os sujeitos “respeitar os outros”, sem “esquecer a nossa cultura” PRT/LAI/MLF20, 

valorizando “a cultura de cada um” PRT/LAI/MLF38. Essa valorização é fundamental para 

a assunção de que “Não existe uma cultura melhor que a outra” PRT/TT/EEC6, “não há 

língua […] melhor que a outra e todos somos iguais” PRT/LAI/ETP3 e, ainda, para as 

“pessoas desenvolverem o espírito de irmandade” PRT/LAI/MLF9. É, nesse sentido, 

importante ter consciência de que “todos somos diferentes, mas possuímos um laço muito 

grande que nos une a todos, que é sermos todos seres humanos” PRT/LAI/ETP11, pois a 

diferença “não impede que haja harmonia, felicidade e a união de todos os povos” 

PRT/LAI/MLF21.  

A abertura ao Outro implica, igualmente, “Fazer amizades com pessoas diferentes” 

PRT/TT/EDI12, “conviver, respeitar e promover a diversidade” PRT/TT/EDI15, porque se 

aprende “com eles”, se trocam “experiências”, se aprendem “outras maneiras de viver” e se 

pode “tirar o que é bom de outras culturas” GV/LAII/JVF/A12. Esse contacto anuncia a 

superação de mágoas ou ressentimentos — “Todo ser humano é feito de erros. O que 

significa que devemos selar todos os erros cometidos pelos nossos antepassados (negros e 

brancos) e começarmos a abraçarmo-nos como irmãos” PRT/LAI/MLF54 —, a abertura a 

vivermos “todos como irmãos em harmonia” PRT/LAI/VOZ3. 

Destaca-se, ainda, o facto de se procurar ver o Outro como um ser individual complexo, 

que devemos “procurar entender”, uma vez que “cada indivíduo é um e único”, o que se 

traduz na necessidade de “pormo-nos no lugar dos outros, sempre que possível e 

necessário” PRT/LAI/MLF4, pelo que “devemos no futuro educar os nossos alunos a 

compreenderem que somos diferentes e é isso que nos une” PRT/TT/EDI22. Pois, assim 

“ultrapassaremos diversas complicações”, ao olharmos “para os outros com olhos de 

igualdade” PRT/LAI/MLF21. 
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E qual será o papel da literatura nesse processo de conscientização crítica e de relação com 

a alteridade? Para os sujeitos, hoje em dia, “podemos ler a literatura de qualquer povo 

através da internet e, se necessário, interagir com eles para melhor conhecer a sua maneira 

de pensar, agir, ser, os seus gostos, hábitos e costumes” PRT/LAI/MLF53, o que poderá 

contribuir para sanar a necessidade que os formandos referem de os indivíduos da sua 

sociedade serem “banhados de uma educação e aprendizagem intercultural, com vista à 

valorização das outras culturas” PRT/TT/EDI8. Essa educação intercultural deve promover 

“o reconhecimento e a valorização das diversidades culturais tendo em vista a criação de 

identidades de pertença comum à humanidade” PRT/LAII/PRINT3. Nesse sentido, e 

considerando que “Education is still pointed out as key to changing attitudes” (Matos & 

Melo-Pfeifer, 2020, p. 294), os sujeitos, futuros professores, consideram que se deve:  

i) ensinar os alunos a não discriminar os outros, posicionando-se o próprio 

professor “numa perspectiva de não discriminação a nenhuma das culturas dos 

seus alunos” PRT/LAII/PRINT1;  

ii) referir que somos todos iguais, ou seja, “transmitir os conhecimentos da 

interculturalidade aos seus alunos de forma a criar um ambiente mais condigno, 

onde os humanos se vêem uns do outros como iguais corporalmente e diferentes 

culturalmente” PRT/LAII/PRINT1;  

iii) ensinar a valorizar a diversidade e a promover o diálogo intercultural, na linha 

do “collaborative dialogue” e do “trust-building” de Ting-Toomey e Kurogi 

(referidos em Spitzberg & Changnon, 2009, p. 12), pois a "promoção do 

diálogo entre culturas é importante porque ajuda a compreender os elementos 

das outras culturas” PRT/LAII/PRINT3. E isso poderá ser feito através da 

“promoção de uma ideologia contra a discriminação” PRT/LAII/PRINT2; e  

iv) através da conceção e execução de “acções de maneira interactiva, respeitosa, 

solidária, efectiva e sensível [...] promover a justiça e a igualdade social” 

PRT/LAII/PRINT4.  

Todas essas sugestões educativas e interculturais podem ser apoiadas pela mediação da 

literatura, que, tomada, com Matos (2012), como third space of meaning negotiation that 

intercultural dialogue takes place” (p. 9), ou seja, um (terceiro) espaço, além do Eu e do 

Outro, de confluência de culturas e identidades, permite a negociação de representações e a 

produção de novo sentido (cf. Bhabha, 1994; Kramsch, 1993; Matos, 2005). 
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3.1.3.3.2.  Manifestação de valores e práticas democráticos 

e humanos 

 
Mesmo assim, com todas essas diferenças, pode 
acontecer que o amor seja uma coisa universal 
que se acende em qualquer pele e em qualquer 
língua, em qualquer casa!  

(Coelho, 2016, p. 226) 
 

Centramo-nos, agora, na manifestação de valores e práticas democráticos e humanos, 

que surgem subjacentes aos vários modelos de CI, convocados para o nosso referencial, 

relativos ao processo de interação com a alteridade. Nesse sentido, os sujeitos referem a 

importância da solidariedade — “A solidariedade é muito importante porque as pessoas 

solidárias, para além de ensinarem a viver, estendem a sua mão e ajudam as outras pessoas 

carentes sem querer nada em troca” PRT/LAI/FAB1 —, uma vez que para eles é “possível 

vivermos num planeta ou país melhor tendo espírito de solidariedade” PRT/LAI/MLF11. 

Os sujeitos indicam, ainda, que é fundamental denunciar as injustiças e a “desigualdade de 

direitos” PRT/LAII/CHI39, lutando, por exemplo, por “diminuir a carga horária no 

trabalho", pelo direito de “gozar as férias”, “auferirem bons salários” ou pelo apoio dado 

pelos “países ricos” que poderiam “doar bens alimentícios e medicamentos às 

comunidades [de] África que estavam a sofrer” PRT/LAII/CH4.  

É, assim, fundamental, segundo os sujeitos, que comecemos todos “a modificar a nossa 

maneira de ser, pensar, agir” e a comportarmo-nos “como seres humanos” 

PRT/LAI/MLF22. Essa mudança implica, também, lutar contra o racismo, fazendo ver que 

“a cor da pele que nos difere um do outro não significa nada, porque por dentro somos 

todos iguais”, pois ser “racista significa ter uma mente pobre de pensamentos”, daí que os 

sujeitos desejem “mostrar às pessoas que vivem com o racismo dentro das suas mentes que 

todos nós somos iguais […] todos somos ser humanos […] mostrar o que é possível 

vivermos sem reparar a cor da pele”, pois aquele que “ama o próximo não deve julgar os 

outros pela cor” GV/LAI/QRS/A24. 

Esse respeito pelo Outro implica necessariamente o respeito pela sua língua, pela sua 

religião, pelos seus hábitos e costumes, o que os sujeitos denominam como “universais 

culturais” — “há aspectos que devem ser respeitados que constituem algo em comum ou 
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seja os universais culturais tais como: a língua, a religião, etc.” PRT/TT/EEC6 —, 

valorizando “a diversidade identitária e cultural que existe no mundo”. Essa valorização 

deve surgir ao mesmo tempo que se reconhece “que as culturas e os seres são diferentes” e 

que se procura que haja uma “proximidade entre as culturas”, no sentido de poderem 

“partilhar ideias, apoiar uns nos outros, aceitar todos como são, sem criticar” 

PRT/LAI/ETP5, denotando “Respeito e consideração [face] a indivíduos de outras etnias, 

línguas e nações” PRT/LAII/MES12.  

Esse respeito passa, segundo os sujeitos, pela aceitação dos “outros do jeito que eles são” 

PRT/LAI/ETP6, contribuindo para o respeito “pela diferença” PRT/TT/EDI7, ao mesmo 

tempo que se valoriza a identidade de grupo, relacionada com uma etnia, um povo ou uma 

comunidade, porque para os sujeitos “cada povo é uma cultura e cada cultura é um povo” 

PRT/TT/EEC6, havendo valores partilhados: “Todos queremos a paz, harmonia, onde quer 

que estejamos e não a guerra, não a violência, não a discriminação, porque somos todos 

iguais” PRT/LAI/MLF44. 

Referem-se os sujeitos à noção de justiça, considerando que, “para que o mundo fosse mais 

justo”, “seria necessário que os direitos dos cidadãos fossem respeitados, o que implica 

“que a lei que defende a igualdade dos direitos humanos deveria ser posta em prática, em 

todos os lugares ou em todas instituições […]”, não favorecendo “os que possuem boas 

condições”, nem usando a “corrupção, mas, sim, a justiça” PRT/LPB/CAM63. Os sujeitos 

defendem que “qualquer indivíduo, independentemente da cor da pele, nacionalidade e 

hábitos culturais deve ser tratado com justiça” GV/LAII/JVF/A12, sendo necessário, para 

isso, “que ensinem às pessoas a amarem-se uns aos outros e que a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos seja respeitada em todo o mundo” PRT/LPB/CAM56.  

Relativamente à questão da justiça, ela é associada, pelos sujeitos, também à questão da 

igualdade de género, referindo as mulheres os seus desejos de “estar numa sociedade em 

que as mulheres de todas raças são valorizadas” PRT/LAI/NGR12, de “viver em liberdade 

total, possuir liberdade de expressão, possuir condições sociais e económicas favoráveis 

para a sua sobrevivência e viver num mundo com justiça, harmonia e sem discriminação 

racial” PRT/LAI/NGR27 ou, ainda, de viver num mundo com “igualdade de direitos para 

todos seres humanos” PRT/LAI/NGR32, destacando-se, neste sentido, a posição de um 

sujeito que afirma: 
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"Eu sou um defensor ou uma defensora de género”, eu concordo com 

esta frase porque, para mim, é uma insanidade humana eu menosprezar 

as mulheres, porque a parte que mais sofre são as mulheres. Na minha 

óptica uma mulher, sendo mãe… ela tem a capacidade de dirigir uma 

instituição, ser dona de algum negócio… para mim a questão dos direitos 

humanos deveria ser de forma obrigatória… nós, como homens, 

deveríamos respeitar… GV/LAII/JVF/A13 

 

A igualdade é, assim, uma temática recorrente das produções orais e escritas dos sujeitos, 

reforçando a ideia de que “todos somos iguais” PRT/LAI/ETP3 e “temos direitos iguais 

independentemente da raça, cor, tribo, cultura, religião assim como a sua posição 

económica e social” PRT/LAI/VOZ26. A “igualdade de direitos” PRT/LAI/ETP8 é, para 

os sujeitos, “considerar o outrem como cidadão igual a si” PRT/TT/EDI20. Essa igualdade 

implica o respeito pelos “direitos Humanos” PRT/LAII/TMT13 aos quais está inerente a 

promoção da “democracia, paz, igualdade de direitos e justiça em todas vertentes” 

PRT/LAI/VOZ23. Em termos educativos, implica, segundo os sujeitos, “reforçar-se a 

escolaridade, promover-se palestras e debates nas redes sociais e de comunicação para 

sensibilizar e consciencializar as pessoas de modo a adquirirem a noção de igualdade de 

direitos, deveres e liberdade para todos” PRT/TT/EDI1. 

É assim, com recurso à educação, que poderemos promover a “união, igualdade, respeito 

entre povos distintos", conducentes ao “entendimento e ao diálogo” PRT/LAI/ETP13, que 

poderemos, também, gradualmente contribuir para que o mundo seja “mais justo”, com 

“paz, harmonia, respeito, sinceridade, honestidade, amor, carinho entre os homens no 

mundo” PRT/LPB/CAM10, pois o “mundo precisa de amor” GV/LPB/EIH/A17 e que 

“vivamos em amor como seres humanos” GV/LAI/DGD/A18. 

E como podemos ensinar amor? Como podermos contribuir através da educação para o 

conhecimento do Outro? Para a compreensão do Outro? Para a valorização da diversidade? 

Realça-se o facto de os sujeitos referirem a literatura —, no nosso estudo tomada como um 

recurso didático e um instrumento de mediação entre os sujeitos e o Outro, e de ambos 

com o texto literário— como um meio que os fez refletir, que “ajudou nesse sentido de que 

todos somos iguais e todos temos direito à libertação e esse é o meu ponto de vista” 

GV/RCE_A24.  
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Em termos didáticos, referem-se à importância de o professor “posicionar-se numa 

perspectiva de não discriminação” PRT/LAII/PRINT1 e de promover o “diálogo entre 

culturas” PRT/LAII/PRINT3, assim como “a justiça e a igualdade social” 

PRT/LAII/PRINT4. Dessa forma, realçam “a importância da dimensão cultural, como 

forma de potenciar processos de aprendizagem mais significativos e produtivos para todos 

os indivíduos envolvidos no âmbito escolar” PRT/LAII/PRINT5, no sentido de, através da 

“educação intercultural”, promover “o reconhecimento e a valorização das diversidades 

culturais tendo em vista a criação de identidades de pertença comum à humanidade” 

PRT/LAII/PRINT3. 

Deve-se, em síntese, ter em consideração “os direitos humanos” GV/LAII/CL1/A22, 

destacando-se a igualdade de todos os homens — “Todos os seres humanos são irmãos 

diante de Deus, mesmo na Declaração Universal dos Direitos Humanos são dados estes 

princípios” PRT/LPB/EIH8 —, a importância da empatia — “Com a […] liga dos direitos 

humanos influenciou muito na valorização dos outros como de nós próprios e colocar-se 

no lugar dos outros” PRT/LAI/MLF5 —, o direito de “ser respeitado e considerado”, “de 

se expressar e opinar” PRT/LAII/CL1_1, o “direito à vida, […] à protecção, […] à saúde”  

GV/LAII/JVF/A12. Os sujeitos destacam ainda a importância de uma equitativa 

“distribuição dos recursos que o país se dispõe” PRT/LAI/VOZ22 e a garantia de 

liberdades adquiridas, que devem ser preservadas, como a “liberdade de vivermos [em] 

qualquer país que quisermos, trabalhar, estudar e compartilharmos as ideias” 

PRT/LAI/MLF10, a “liberdade de poder se expressar […] dar opinião, ser valorizado como 

um ser pensante” GV/LAII/CL1/A22, a “liberdade democrática e expressão livre da 

imprensa” PRT/LAI/VOZ1. Só assim será possível “o sentido pleno do viver” 

PRT/LAI/VIV1, ou seja, “viver com a dignidade e direitos humanos” PRT/LAI/VOZ1. 
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3.1.3.4. Posicionamentos que apontam para a promoção de 

uma educação intercultural: visão geral 

 
Ao nível da interação com a alteridade, exploramos as produções orais e escritas dos 

sujeitos tendo como foco a sua capacidade de descentramento, i.e. de se colocar no lugar 

do Outro, de assumir múltiplas perspetivas, vendo as situações, os acontecimentos e os 

seres humanos sob vários pontos de vista; observamos, ainda, o modo como os sujeitos 

assumiam perspetivas progressivamente mais etnorrelativas, manifestando curiosidade e 

abertura face à alteridade e, ainda, defendendo valores e práticas democráticos e humanos. 

A adoção de múltiplas perspetivas, que pode partir e ser mediada pelo TL, é tomada 

pelos sujeitos de várias formas: i) ao verem o mundo (e o passado) de várias perspetivas 

por oposição a uma perspetiva única; ii) admitindo que há vários pontos de vista e/ou 

várias perspetivas sobre uma mesma situação ou acontecimento; iii) ao reconhecerem que 

num mesmo grupo ou comunidade as pessoas são diferentes e têm atitudes e 

comportamentos distintos entre si; iv) tendo sobre a mesma situação (ou pessoas) posições 

mutáveis (não fixas e estáticas) e diversas (por exemplo, tomando alguém como 

simultaneamente bom e mau). Verificamos, ainda, que ao nível da assunção de múltiplas 

perspetivas e visões do mundo, os sujeitos reconheceram a influência do Outro sobre o 

modo de ser e agir dos sujeitos, perspetiva conducente à hibridização identitária e cultural. 

A capacidade de descentramento implica que o sujeito tenha a capacidade para se 

colocar no lugar do Outro, o que pode acontecer: i) pela assunção de um outro ponto de 

vista na primeira pessoa (como aconteceu da parte de alguns formandos na atividade PVI: 

“eu e os outros índios”); ii) assumindo o ponto de vista do Outro de uma perspetiva 

exterior, não utilizando a primeira pessoa, mas assumindo as suas crenças, os seus 

sentimentos e pensamentos; iii) através de uma visão omnisciente do Outro, reconhecendo 

as suas caraterísticas múltiplas e diversas. Na aplicação do programa de formação, a 

assunção de uma perspetiva descentrada foi mediada pela literatura e, centrando-se sobre a 

época colonial, permitiu que os sujeitos falassem enquanto povo colonizado mas através da 

voz do Outro do texto, o que parece ter assumido um efeito catártico.  

Ao analisar as produções dos sujeitos sob uma perspetiva da assunção de perspetivas 

etnocêntricas e/ou etnorrelativas, identificaram-se, ao nível do posicionamento 

etnocêntrico, três atitudes: i) o distanciamento da alteridade; ii) a superiorização identitária 
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e cultural; e iii) as generalizações; no que se refere ao posicionamento etnorrelativo, 

também foram identificadas três atitudes: i) a aproximação ao Outro, ii) a valorização do 

Outro e iii) a valorização da diversidade.  

Especificando, em termos de perspetivas etnocêntricas, os sujeitos destacam o 

distanciamento face à alteridade com base em várias questões (religiosas, étnicas, raciais, 

geográficas, económicas, etc.), identificando como alvo desse distanciamento os seguintes 

sujeitos e/ou grupos: albinos, portadores de deficiência mental, pobres, falantes de outras 

línguas, seguidores de outra religião, indivíduos de outra nacionalidade, pessoas de outra 

raça, os que não são de uma determinada zona (que vêm de fora, “vientes75”), os mais 

velhos e doentes, os que não são heterossexuais. Realça-se, nesse sentido, o afastamento 

com base numa questão racial, com base em questões relacionadas com a origem 

geográfica, resultante de preconceitos e estereótipos sociais (e.g., albinos), com base na 

orientação sexual, provocado por diferentes crenças religiosas e, também, face ao 

desconhecido. Esse distanciamento surge de duas formas, i.e. sendo referido pelos sujeitos 

sob uma posição de demarcação (atribuindo o afastamento ao Outro) ou assumindo esse 

afastamento na primeira pessoa, sendo indicados vários motivos:  

i) racismo, que é o que mais se destaca, com base, principalmente, na cor da pele, 

sendo indicado pelos sujeitos que ele existe da parte dos “brancos”, referindo-

nos aqui ao conceito, já indicado anteriormente, de autoimagens indiretas (i.e. o 

modo como os sujeitos consideram que são vistos pelo Outro). Este afastamento 

surge sobretudo relativamente à época colonial e parte, muitas vezes, da 

mediação do TL. Neste sentido, são apresentadas perspetivas mais etnocêntricas 

a par com perspetivas mais etnorrelativas, o que resulta, por vezes, em 

posicionamentos contraditórios, que integram esse afastamento numa oposição 

entre negros e brancos, baseados quer no modo, já referido, de como os sujeitos 

consideram que são vistos (i.e. de quem não gostam ou por quem não são vistos 

como iguais), quer marcados pelo desejo de pureza da raça; 

ii) tribalismo, referindo-se a sentidos de afastamento face ao Outro nacional com 

base na identificação regional e étnica, com base nas diferenças ao nível das 

práticas culturais relacionadas com rituais e ritos, hábitos alimentares, entre 

                                                
75 Viente designa aquele que veio, que não é daqui, ou seja, é todo aquele que não pertence a um determinado 
local onde se está e onde se fala e que vem de fora, um imigrante. 
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outros aspetos. Denotam-se, a este nível, posicionamentos complexos, 

colocando em confronto o desejo de acabar com os regionalismos e o tribalismo 

e, simultaneamente, afirmando a sua etnia e/ou cultura como superior ou 

melhor ou, ainda, como a única com que se conseguem identificar; 

iii) medo, que surge em vários momentos associado ao afastamento face ao Outro. 

Os sujeitos referem diretamente que o afastamento dos doentes mentais tem 

origem no medo de como podem reagir e no medo de serem magoados, mas as 

referências ao medo podem não ser explícitas e estarem subjacentes nas suas 

vozes, como acontece com o modo como se referem aos chineses, fazendo 

alusão à exploração dos recursos e indicando que têm medo de uma “segunda 

colonização”; 

iv) preservação, referindo-se ao desejo de preservação das suas culturas e 

identidades, no sentido de se protegerem de influências externas, sobretudo 

estrangeiras, e, também, de processos de hibridização, manifestando a defesa de 

uma pureza étnica e/ou cultural e/ou identitária; 

v) papel dos media, no sentido em que a imagem do Outro pode ser negativa por 

influência dos meios de comunicação social, como acontece com as imagens 

dos brasileiros, que, ao mesmo tempo que são tomados, por exemplo, como 

divertidos, são, também, conotados com o consumo de drogas e a criminalidade 

com armas de fogo; 

vi) preocupação com o que o Outro pode pensar de si, evitando, assim, o contacto e 

uma possível avaliação negativa da parte deles. Este motivo relaciona-se com as 

autoimagens indiretas e com o receio do que o outro possa pensar sobre si, 

destacando-se, sobretudo, na atividade de receção a um cidadão estrangeiro, na 

qual os sujeitos manifestam que o visitante poderia considerar que as suas casas 

não teriam condições para o receber. 

 

A superiorização cultural e identitária está também subjacente à expressão de 

perspetivas etnocêntricas. Pode surgir, segundo os sujeitos, sob duas vertentes, sendo 

tomada como a superiorização do Outro ou como a superiorização do próprio. A 

superiorização do Outro surge associada à época colonial, como vimos, e às imagens 

da alteridade expressas pelos sujeitos. Os colonizadores ou os brancos ou os 
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portugueses são tomados, pelos nossos formandos, como provenientes de um país 

desenvolvido, trazendo a “civilização”, deixando influências sobre hábitos e costumes, 

e, também, como aqueles que se viam como superiores e que não gostavam da raça 

negra (cf. heteroimagens diretas em Basílio, 2017). Importa, a esse respeito, referir a 

reflexão e o questionamento dos sujeitos sobre se essa superiorização com base na raça 

é causada pelo branco, que se assume como superior e despreza os outros, ou se é 

causada pelo negro que considera que o Outro tem essa imagem de si (autoimagens 

indiretas). As outras perspetivas de superiorização referem-se, como indicámos, ao 

facto de os sujeitos considerarem as suas culturas, a sua etnia, os seus hábitos e 

costumes como melhores, como superiores, como os únicos válidos. 

As generalizações que denotam, também, um posicionamento etnocêntrico, que toma 

os outros todos como iguais, integram aquelas que os sujeitos apresentam face ao 

passado (sobretudo relativamente à época colonial) e outras face à atualidade. Essas 

generalizações podem ainda ser apresentadas face ao Outro moçambicano e face ao 

Outro estrangeiro. No que se refere ao passado, incidindo, como já referido várias 

vezes ao longo da análise, no colonialismo, os sujeitos generalizam os atributos com 

que identificam a “raça negra”, baseados quer na cor da pele, ao usarem o epíteto de 

“raça”, quer associados à pobreza e ao sofrimento. Na atualidade, as generalizações 

focam, também, a questão da pobreza, nomeadamente ao nível das desigualdades 

sociais, e a questão da cor da pele, numa generalização que opõe brancos e negros, ou, 

de uma forma hiperónima, africanos a não africanos. Na época atual, as generalizações 

incidem, também, sobre os países (e os seus povos) que realizam investimentos em 

Moçambique, ao nível da exploração de recursos minerais e, ainda, sobre questões de 

género. 

As generalizações que incidem sobre o Outro moçambicano são relativas, 

principalmente, a questões culturais daquele que é de outra região, de outra etnia, de 

outras culturas, com incidência nos ritos, nas línguas, nas atividades predominantes, na 

gastronomia, nas danças, no vestuário, nas caraterísticas geográficas dos locais onde 

nasceram ou onde residem e, ainda, nas caraterísticas que atribuem ao povo no geral, 

sobretudo através de heteroimagens diretas. Do mesmo modo, no que se refere ao 

Outro estrangeiro, os povos (e os países) são identificados com base nas danças, na 

gastronomia, na música e nas caraterísticas do povo, com a integração de imagens 
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positivas e negativas. Acrescem a estas generalizações aquelas baseadas na cor da pele, 

conducentes a visões que denotam racismo e superiorização cultural, expressas, 

sobretudo, também através de heteroimagens diretas. 

Ao nível da assunção de perspetivas etnocêntricas, destacam-se as referências ao desejo 

de preservação cultural, como se a cultura ancestral e original se pudesse manter oculta 

e livre de interferências. Nesse sentido, podemos recorrer a Guilherme e Dietz (2015) 

quando afirmam o perigo da discriminação e da segregação inerente a essa atitude de 

preservação cultural: “The preservation of specific cultural communities within the 

national context is generally strengthened by discrimination and even more so by 

segregation” (p. 11). As perspetivas etnocêntricas apresentadas pelos sujeitos apontam, 

assim, para o facto de se posicionarem, muitas vezes, numa perspetiva quer de 

superioridade quer de inferioridade devido ao medo de perderem as suas raízes e 

hábitos ancestrais que estruturam a sua identidade e face à qual o Outro (sobretudo o 

Outro estrangeiro) aparece como elemento desestabilizador.  

Há uma noção inerente à voz dos sujeitos que se refere a um posicionamento de que a 

culpa de algo que esteja errado é dos Outros ou vem do exterior. Assim, a 

discriminação e o preconceito são por vezes tomados como uma atitude do Outro, 

através de autoimagens indiretas, em que os sujeitos referem como acham que são 

vistos pela alteridade, aludindo, não apenas à discriminação dos brancos ou dos 

portugueses sob o regime colonial, mas, nessa perspetiva, também, à discriminação 

atual feita por estrangeiros que se considera que têm um maior poder económico. Sobre 

esse Outro, sobretudo o “Outro-estrangeiro”, verificamos, a ele associado, aquilo que 

Malizia (2014) refere como processo de “inversão”, i.e. “o nosso contrário”, sendo que 

nós representamos a “normalidade”, a chamada “medida das coisas”. 

Importa destacar que, ao mesmo tempo, os sujeitos demonstram face a esse Outro 

curiosidade, assim como o desejo de conhecer outros países e de se relacionarem com 

outros povos. Realçamos, assim, o facto de as posições etnocêntricas coexistirem com 

posicionamentos etnorrelativos, apontando para perspetivas dos seres e do mundo 

envoltas em posicionamentos complexos e até mesmo contraditórios.  

Em termos de posicionamentos etnorrelativos, os sujeitos demonstram atitudes de 

aproximação do Outro, valorizando-o e valorizando a diversidade. Essa aproximação à 

alteridade e à diversidade é motivada por várias atitudes, comportamentos e 
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habilidades, como:  

i) a curiosidade, no sentido de colaborar e aprender com o Outro, mas também 

relativa ao desejo de aproximação do Outro e de perceber quem ele é ou 

quem eles são;  

ii) o desejo de compreender o Outro, procurando entender as diferenças para que 

elas não sejam um obstáculo à relação;  

iii) o desejo de contato, de aproximação física do Outro, sobretudo tomando o 

contato gradual como uma forma de aproximação, que, nas palavras dos 

sujeitos, “reduz a nossa mentalidade racista”;  

iv) a superação, sobretudo do passado colonial, aceitando e acolhendo o Outro, 

nomeadamente o Outro português, branco;  

v) o evitamento das generalizações, vendo cada pessoa e cada situação como 

únicas e não como representantes da totalidade;  

vi) a aceitação dos processos de hibridização identitária, social e cultural;  

vii) a capacidade de ser empático e se colocar no lugar do Outro;  

viii) a aceitação da diferença, não vendo os outros como estranhos, 

compartilhando as suas alegrias, os seus sentimentos e os seus sonhos e, 

também, procurando ouvi-lo e compreender os seus pontos de vista;  

ix) o desejo de visitar outros países, para estudar, visitar ou fazer intercâmbios 

culturais, e de que os outros se sintam bem no seu país. 

 

Importa realçar, ainda, o facto de os sujeitos frisarem a importância das TIC, das redes 

sociais, na aproximação à alteridade.  

O etnorrelativismo surge também, como referimos, da valorização do Outro, através da 

expressão de várias atitudes por parte dos sujeitos, que referimos abaixo: 

i) o enaltecimento das suas atitudes e dos seus sucessos; 

ii) o respeito pelos seus hábitos e costumes; 

iii) o estabelecimento de relações de amizade e de amor; 

iv) a sua apresentação de uma forma positiva; 

v) a valorização do que têm em comum; 

vi) o reconhecimento de que a cor da pele não está associada às caraterísticas 

psicológicas e morais de um indivíduo. 
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Em termos de adoção de posicionamentos etnorrelativos e da valorização da 

diversidade, importa referir que os sujeitos definiram a diversidade como a variedade de 

tudo e como traços culturais manifestados de diferentes formas de acordo com a história 

de cada povo, numa perspetiva histórico-cultural. Posicionam-se de forma aberta, 

valorizando o facto de Moçambique ser um espaço de diversidade, marcado por uma 

riqueza cultural que acentua essa diversidade, no que diz respeito aos diferentes pratos 

gastronómicos, danças, religiões, crenças, línguas, fauna e flora,  i.e. a aspetos culturais 

que são diferentes de região para região, de etnia para etnia. A coexistência nesse 

espaço nacional de diferentes grupos étnicos e de cidadãos de países estrangeiros de 

diferentes nacionalidades contribui para o hibridismo identitário, social e cultural. 

Importa, ainda, ao nível da valorização da diversidade, frisar a superação, pela maioria 

dos sujeitos, da questão racial, relativizando-a e tomando os indivíduos como seres 

humanos e não como pessoas de uma determinada raça ou nacionalidade, abrindo 

espaço ao hibridismo referido e à partilha de identidades com os outros enquanto seres 

humanos. E essa diversidade, que por vezes é esquecida em prol da homogeneização e 

da identidade nacional, poderá ser tomada como uma ameaça à unidade nacional? 

Unidade nacional e diversidade poderão contradizer-se?  

Essas foram algumas das questões sobre as quais os sujeitos refletiram ao longo do 

programa de formação, realçando que os “conceitos de Diversidade Social e Unidade 

Nacional” “não se contradizem”. As razões apontadas foram as seguintes: “sendo 

Moçambique um país marcado pela diversidade cultural, há que levar em conta a união 

de todos, porque partilhamos do mesmo espaço geográfico, e social, respeitando sempre 

a cultura do outro”, contribuindo, assim, para uma vivência “em harmonia e 

convivência, zelando sempre pela paz e pelo bem da nação” PRT/TT/EDI4, mas refere-

se a importância, também, como vimos acima, de “Apprendre à penser la diversité et en 

finir avec l’homogénéité, apprendre à penser la tension singularité/universalité sont des 

impératifs liés à la diversification et à l’internationalisation du quotidien”, assumindo, 

simultaneamente, que “La reconnaissance des singularités ne doit pas nous conduire à 

nier le principe de l’universalité de la culture et de la nature humaine” (Abdallah-

Pretceille, 2011, p. 94). 

Em termos educativos, os sujeitos, tomando como fundamental o papel do professor 
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enquanto mediador intercultural, referem-se a estratégias e atividades para promover a 

valorização da diversidade, como a realização de debates que permitam expressar os 

seus pontos de vista, crenças e valores, ou os questionamentos que poderão conduzir à 

formação de uma opinião crítica. Os sujeitos realçam como fundamental, nesse sentido, 

o reconhecimento da diversidade, i.e. a existência de diferentes hábitos, costumes, 

valores, práticas, a reflexão sobre o que é ser diferente, reconhecendo essa diferença 

como normal, e a relativização das culturas, colocando cada uma como válida, e, no 

sentido de Santos (1997), tomando cada uma isoladamente como incompleta, posição 

com a qual se parecem identificar, ao referir que as culturas se enriquecem e se 

completam. 

No que se refere à manifestação de atitudes de abertura face à alteridade e à assunção de 

valores e práticas democráticos e humanos, os sujeitos manifestam empatia face ao 

Outro, quer procurando, em algumas atividades, colocar-se no seu lugar ou procurando 

identificar o que ele sente, seja fisicamente, seja hipoteticamente, quer realçando a 

importância da integração de grupos minoritários, no sentido de dar a conhecer 

realidades diferentes e de contribuir para a diversidade nacional. Realçam, também, a 

importância de em contexto social (e também educativo):  

i) não julgar pelas aparências;  

ii) discutir preconceitos;  

iii) dialogar abertamente sobre todos os temas;  

iv) manifestar o seu direito a ser diferente;  

v) defender a liberdade de expressão;  

vi) adotar posicionamentos etnorrelativos;  

vii) reconhecer aspetos em comum com os outros;  

viii) respeitar os outros (as suas línguas, religiões, hábitos, etc.);  

ix) fazer amizades com pessoas diferentes;  

x) advogar a igualdade entre todos os seres humanos;  

xi) reconhecer o ser humano como único e complexo;  

xii) ser solidário;  

xiii) denunciar injustiças e desigualdades;  

xiv) lutar contra o racismo;  

xv) promover a igualdade de género; e  
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xvi) aceitar o outro como ele é. 

 

Os sujeitos referem-se, ainda, à necessidade de aprendizagem de “outras formas de viver” 

e ao desejo de viajar, de conhecer outros povos, outras culturas e de com eles interagir. A 

esse respeito destacam, também, a importante ação da educação que, através de várias 

atividades e estratégias (e.g., palestras, debates, contacto com os outros através das redes 

sociais), deve promover a união, a igualdade e o respeito entre os povos. Os sujeitos 

indicam que a educação deve ser promotora do entendimento e do diálogo, contribuindo, 

desse modo, para um mundo mais justo, regido por valores como a honestidade, a paz, a 

harmonia e o amor. Destacam, a esse propósito, a importância de garantir as liberdades 

adquiridas, como a liberdade para viverem no local onde quiserem, o direito a estudarem e 

a trabalharem, a liberdade de expressão, a liberdade democrática, a liberdade de imprensa, 

assim como a viverem em dignidade e em respeito pelos direitos humanos. 

 

Relativamente agora às atividades que permitiram trabalhar aspetos relacionados com a 

Relação, quer com a capacidade de descentramento e a adoção de posicionamentos 

etnorrelativos, quer com a manifestação de abertura face à alteridade e a defesa de valores 

democráticos e humanos, apresentamos, abaixo, uma tabela síntese com o número de 

referências indicadas pelos sujeitos. Verificamos, assim, que as atividades que mais 

potenciaram o contacto com o Outro, assim como a assunção de posicionamentos 

etnorrelativos e a manifestação de abertura, empatia e respeito face à alteridade foram, com 

a mediação do texto literário, as atividades GOD, DGD, PVI, EIH, CAM e P1L, apoiadas 

pelas atividades ETP, EEC, PIG, DOP, EDI e MLF (sem recurso a textos indutores), 

destacando-se as duas últimas por potenciarem uma maior discussão sobre a relação entre 

os sujeitos e a alteridade. 

 

Tabela 17 - Atividades centradas na Relação 

REL RELAÇÃO (registo dos Portfólios) 

 CRG GOD DGD AFR GNG DNA NTR TMT JVF CHI 
PRIN

T 
RCE 

LUS
2 

SIC ETP PIG EEC    

DES 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0    
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REL RELAÇÃO (registo dos Portfólios) 

 CRG GOD DGD AFR GNG DNA NTR TMT JVF CHI 
PRIN

T 
RCE 

LUS
2 

SIC ETP PIG EEC    

ETN 11 19 20 1 0 3 2 7 - 6 3 8 0 - 29 0 10    

VDH 0 0 0 0 0 0 2 1 - 2 2 0 0 - 21 0 11    

 PVI CDJ SEA VOZ VIV MAG MAN HIN PAI QRS IDT CRÇ MIA VGS PRI MES RIT 
L
U
S1 

CUL DOP 

DES 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

ETN 39 0 4 9 6 0 0 0 1 4 9 10 - 1 0 51 1 0 0 31 

VDH 1 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 2 0 0 0 0 

 VEB EIH CTM CAM A1V PDM QGQ NGR FAB NGM CL1 XGB P1L MVG AES CAF EGO 
L
V
P 

MLF EDI 

DES 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 

ETN 0 45 1 2 14 13 7 6 1 0 1 0 21 - - 29 - 4 121 55 

VDH 0 4 12 20 0 18 1 5 1 0 4 0 6 - - 0 - 0 74 65 

 

Legenda 

CRG a EDI Códigos das atividades (vide apêndices 2 a 4) 
DES Capacidade de descentramento e adoção de múltiplas perspetivas 
ETN Perspetivas etnorrelativas 
VDH Valores e práticas democráticos e humanos 

 

Número de Referências 
+++++ ++++ +++ ++ + - 

 

 
Apresentamos, à semelhança do que foi realizado anteriormente face aos eixos anteriores, 

uma síntese —, recorrendo, igualmente, à imagem do deus árvore —, dos resultados 

obtidos relativamente às atividades centradas na relação e interação com a alteridade, 

abarcando, conforme já referido na visão geral anterior, a capacidade de descentramento, a 
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adoção de múltiplas perspetivas, os posicionamentos etnocêntricos e etnorrelativos e, 

ainda, a abertura ao Outro e a manifestação de valores democráticos e humanos.  

 

 

 
Figura 12 - Síntese de resultados / Relação 
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Cansado, o escultor regressa ao trabalho,  
vendo erguer-se da pedra a figura que sonhou. 

(Júdice, 2015, p. 32) 
 
Em síntese, podemos afirmar que todo o programa de formação contribuiu para a 

promoção de valores, atitudes, conhecimentos e habilidades inerentes à CI (Byram, 2009; 

Deardorff, 2006; Dervin, 2010a), sendo que os sujeitos, manifestaram empatia (Deardorff, 

2006; Rogalska-Marasińska, 2015; Ting-Toomey & Kurogi, 1998), abertura (Deardorff, 

2006), curiosidade (Rogalska-Marasińska, 2015; Ting-Toomey & Kurogi, 1998) e respeito 

face a pessoas com diferentes sentidos de pertença (Bleszynska, 2008; Dervin, 2010a; 

Níkleva, 2012). Em termos de atitudes e valores, os formandos puderam, ainda, questionar 

as suas crenças e os seus pontos de vista (Abdallah-Pretceille, 1997; Dervin, 2010a; Matos, 

2012) e valorizar a diversidade identitária e cultural (Abdallah-Pretceille, 2012; Bennett, 

2009b; Byram, 2012b; Dervin, 2015a; Guilherme, 2010). 

Os sujeitos, partindo do conhecimento sobre crenças e valores próprios e do Outro (Byram, 

2012b; Deardorff, 2015; Ting-Toomey, 2015), puderam compreender os seus diferentes 

sentidos de pertença e aqueles da alteridade e refletir sobre o modo como eles influenciam 

as suas mundividências e mundivivências (Abdallah-Pretceille, 2006; Bleszynska, 2008; 

Pratas, 2010; Wąsikiewicz-Firlej, 2012), reconhecendo o caráter múltiplo e complexo dos 

indivíduos e dos grupos (Abdallah-Pretceille, 2011; Dervin, 2010a; Guilherme & Dietz, 

2014; Matos, 2012). 

Podemos, também, apontar para o desenvolvimento de habilidades por parte dos sujeitos, 

nomeadamente a empatia (Deardorff, 2006; Rogalska-Marasińska, 2015; Ting-Toomey & 

Kurogi, 1998), a assunção de múltiplas perspetivas (Dervin, 2010c; Ting-Toomey & 

Kurogi, 1998), a capacidade de descentramento (Abdallah-Pretceille, 2010; Dervin, 

2010a), o estabelecimento de relações de semelhança e de contraste entre as suas 

caraterísticas e práticas culturais e aquelas da alteridade (Abdallah-Pretceille, 2012; 

Dervin, 2010a; Matos, 2012), a adaptabilidade e a novas situações e a flexibilidade no 

modo de ver o Outro e o mundo (Byram, 1997; Deardorff, 2006; Ting-Toomey & Kurogi, 

1998) e, ainda, a assunção progressiva da função de falante e mediador intercultural 

(Alfred & Byram, 2002; Guilherme, 2002b; Kramsch, 1998a, 2000; Zarate et al., 2004). 

Essa reflexão sobre os processos de construção identitária e cultural dos sujeitos e da 

alteridade, assim como a assunção de perspetivas críticas face ao mundo, denotando 

posicionamentos progressivamente mais etnorrelativos, associados à complexidade que 
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enforma o mundo atual, foi possível devido à implementação do programa de formação. 

Nesse sentido, todo o caminho percorrido pelos sujeitos ao longo dessa implementação 

teve como base as atividades desenvolvidas, que passamos a apresentar na imagem que se 

segue, adotando a tipologia de atividades de Barrett et al (2013): 

 
Figura 13 - Atividades mais potenciadoras do desenvolvimento da CI  
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3.2. Vozes dos futuros professores face à implementação do 

programa de formação 

 

3.2.1. Os focus group  
 
Cerca de quatro meses após a conclusão da implementação do programa de formação, 

foram realizadas duas entrevistas de grupo (focus group), com formandos futuros 

professores voluntários, no sentido de criar um grupo de discussão estruturada sobre as 

atividades desenvolvidas entre julho de 2015 e junho de 2017. Os principais objetivos da 

realização destas entrevistas de grupo foram ouvir as opiniões dos sujeitos face à 

implementação do programa de formação, incluindo os efeitos da sua implementação à luz 

dos princípios da educação intercultural, assim como identificar recomendações e/ou 

propostas de melhoria face à conceção e implementação do programa, no sentido de 

identificar as suas componentes e caraterísticas que se revelaram mais potenciadoras do 

desenvolvimento da CI (para mais informações vide secção 2.3.2.3. da Parte II).  

O focus group foi estruturado em seis secções diferentes:  

i) apresentação dos sujeitos;  

ii) questões identitárias;  

iii) atividades do programa de formação; 

iv) contacto com o Outro mediado pela literatura; 

v) comentário do vídeo All That We Share; 

vi) apresentação de recomendações e sugestões. 

Conforme referimos, foram realizadas duas sessões —, com a participação de 9 formandos 

na primeira sessão e 8 na segunda —, mediadas pela investigadora, que foram áudio-

gravadas e, posteriormente, realizadas as suas transcrições (vide apêndice 62). A análise 

destes dados foi realizada com recurso à técnica de análise de conteúdo de acordo com as 

secções do focus group. Nesse sentido, começamos por apresentar os projetos e sonhos 

futuros dos formandos, por eles indicados aquando da sua apresentação inicial na 

entrevista de grupo, porque articulados com a sua futura profissão docente na qual se 

espera que assumam funções de mediadores interculturais. De seguida, apresentam-se os 

dados relativos à auto e heteroconscientização identitária e cultural, i.e. a opinião dos 
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sujeitos sobre o programa na sua articulação com a reflexão sobre os sentidos de pertença e 

processos de construção identitária da alteridade e de si próprios, numa secção intitulada 

inter-relações: eu e a alteridade. Partindo da reflexão sobre a importância de discutir as 

caraterísticas identitárias (próprias e do Outro), procurou-se, também, averiguar se algo 

mudou para os sujeitos na forma de entenderem a sua identidade linguística, social e 

cultural, assim como na forma de entenderem os outros. Foi nessa secção incluída a 

discussão sobre o vídeo “All that we share” e sobre a sua conexão com a sociedade atual 

dos formandos. É, depois, apresentada a perspetiva crítica dos formandos quer sobre os 

temas, quer sobre as atividades do programa de formação, i.e. quais foram os temas de que 

mais gostaram de trabalhar, o que pensam sobre as atividades realizadas, o que aprenderam 

com elas, quais as suas preferidas e as respetivas justificações. Referimos, ainda, a opinião 

dos formandos sobre as potencialidades da literatura no contacto com o Outro, com outros 

povos e culturas, ou seja, a sua reflexão sobre se a literatura ajudou a conhecer outros 

povos e outras culturas, contactar com outras formas de ver o mundo, aprender algo que 

desconheciam, assim como a sua opinião geral sobre os textos selecionados. De seguida, 

apresentamos a opinião dos sujeitos sobre o modo como pensam a articulação deste 

programa com a sua futura atividade docente, i.e. que atividades considerariam 

interessantes de aplicar com os alunos do ensino básico e secundário e se consideram útil o 

recurso à literatura no trabalho com esses alunos, procurando identificar textos e atividades 

que selecionariam. Concluímos este subcapítulo com as sugestões e recomendações dos 

sujeitos sobre o programa de formação. 
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3.2.2. Relações consigo e com o Outro 
  

Projetos e sonhos futuros 

 
O sujeitos começaram por referir a sua motivação para a frequência do curso de Português, 

assim como os seus projetos e sonhos futuros, nomeadamente o desejo de serem 

professores (ou continuarem a ser professores), de saberem “lidar com as crianças… sobre 

a língua portuguesa” FG1/A176, ainda que à partida nem todos quisessem ser professores 

— “No princípio não era queria ser professor, porque achava que a vida de professor era 

uma vida muito chata… (risos)” FG2/A14 — e outros, de modo inverso, sempre tenham 

tido este desejo: “estou a fazer curso de Português por sonho […] Foi meu sonho ser 

professora. Sempre sonhei ser professora” FG1/A9; “Eu me imagino uma professora de 

português (a rir)… numa classe cheia de crianças (a rir)… é isso que eu imagino” 

FG2/A10. A maioria dos sujeitos deseja “fazer alguma coisa pela educação”, numa busca 

de realização pessoal articulada com um sentido de patriotismo — “eu estou cá 

simplesmente para poder me sentir feliz comigo mesmo e pensar que já fiz algo pelo meu 

país, isso é importante para mim” FG1/A3 — e contribuir para a melhoria da educação:  

 

Expectativas de futuro… com a formação que eu estou a ter é de… 

melhorar as condições de ensino, particularmente dos próprios alunos… 

porque, acredito eu, que a situação dos alunos é gravíssima… em termos 

de conhecimentos académicos, em particular da LP. Então, a minha 

expectativa é de… quando for um profissional, nesse caso, um professor 

da língua portuguesa…  trazer alguma mudança no ensino e… os alunos 

notarem alguma mudança. FG2/A15 

 

E, ao introduzirem a ideia de que “a situação dos alunos é uma desgraça” FG2/A15 ou de 

que o ensino e os seus atores enfrentam, atualmente, diversos constrangimentos, são 

discutidos vários aspetos, como a falta de condições ao nível das infraestruturas — “As 

próprias salas de aula não são condignas para o processo de ensino-aprendizagem. […] 
                                                
76 As vozes dos sujeitos são identificadas de A1 a A17. A voz da professora/investigadora surge entre 
parênteses retos. 
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Criam-se condições assim no papel mas vamos ver e as salas nunca mais chegam” 

FG2/A14 —, ou a existência de turmas numerosas — “Se o governo observasse a questão 

do rácio professor-aluno na sala de aula, seria uma das opções que se calhar permitiria 

ultrapassar esta realidade do aluno de não poder aprender melhor” FG2/A14 —, as 

dificuldades dos alunos que advêm da falta de conhecimentos e competências — “vi os 

textos dos estudantes que estão aqui na UP a fazer 1.º ano e não conseguem fazer um 

parágrafo […] da primeira frase até à última aquilo não tem sentido… é uma situação 

grave” FG2/A15 —, que muitos associam à diferente preparação ao nível da oposição entre 

ensino público e privado: 

 

[…] a maioria aqui são alunos das escolas públicas… os alunos do 

privado não têm tanta dificuldade… […] A exigência! […] os alunos do 

privado a partir dos pais cobram aos alunos… no estatal não, mandam 

empregados, mandam os mais velhos… os irmãos mais velhos para a 

reunião, sim… é normal alunos que entram 7h encontra 7h30 e o portão 

fechado, atrasados… o pai no privado vai pensar no que gasta, obriga o 

filho a ir à escola… o livro da 1.ª classe hoje em dia está cheio a vender 

na rua, produtos… porque o pai não sente… é gratuito…  FG2/A14 

 

Esta questão suscitou bastante discussão mas com uma conclusão unânime de que a 

qualidade de ensino nas escolas privadas era superior à das escolas públicas, ainda que 

vários fatores diferentes para essa discrepância tenham sido convocados. Acima refere-se o 

facto de os pais não valorizarem o facto de o ensino e os manuais serem gratuitos e, 

também por esse motivo, não apoiarem os seus educandos e não irem, por exemplo, às 

reuniões das escolas para que são convocados. Abaixo, uma formanda, que já é professora, 

refere o problema das turmas numerosas: 

 

Eu, docente, desculpa, queria intervir um pouco também nessa situação 

disso… dos alunos. Eu sou professora, mas é uma questão também que 

me inquieta… vejamos, o professor que está no ensino privado é o 

mesmo professor que está no ensino público, agora… por que é que o 

professor, estando no privado… as aulas decorrem de uma boa forma, os 
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alunos aprendem com eficiência… mas no público não… então, aqui 

qual é o problema? Qual é o facto que está a decorrer aqui no meio? Eu 

também fico sem saber… Será que é por causa das salas numerosas no 

ensino público? O professor fica mais relaxado no ensino público e no 

privado não? Mas também se formos a ver as condições do ensino 

privado são diferentes com as condições do ensino púbico. No privado 

não vamos encontrar uma sala de 100 alunos ou 60 alunos. Tendo uma 

turma de 30 alunos, 20 alunos, é fácil o professor controlar. Para mim 

aqui no meio a dificuldade… ou esta péssima qualidade dos alunos… 

talvez caberia ao estado para definir melhor… tendo mais salas de aulas, 

mais professores, reduzindo este número de alunos… FG2/A17 

 

Os sujeitos indicam, no seguimento desta reflexão sobre a diferença entre o ensino público 

e privado e o papel dos professores, que o esforço e o trabalho do professor não são muito 

valorizados, que “nunca recebe uma honra…”, pois “o governo apenas fala mas não 

materializa” FG2/A14. 

Em termos de projetos futuros, outro tipo de expectativas prende-se com o desejo de 

aumentar os conhecimentos — “aumentar as minhas capacidades [...] quero sempre 

aprofundar. [...] chegar na faculdade” FG2/A17 —, prosseguir com os estudos — “já sou 

professora mas é de aumentar o meu nível” FG1/A2; “Fazer mestrado e principalmente na 

área que eu mais gosto, a fonética, a fonética e fonologia” FG1/A4; “se por acaso Deus me 

abrir portas de eu ter bolsa de estudo, posso continuar os meus estudos, fazer mestrado” 

FG1/A9; “E gostava de fazer também o mestrado…” FG2/A14  — e/ou falar corretamente 

a LP — “saber falar língua portuguesa corretamente” FG1/A1 —, que é também tomada 

como língua de ciência: “Se fores a pensar… o português é uma língua da ciência, pelo 

menos em Moçambique… por exemplo, não dás matemática sem acesso ao português, 

então é aí… comecei a gostar da língua portuguesa e decidi fazer o curso de português…” 

FG2/A15. 

Um outro sonho expresso pelos sujeitos é o desejo de fazer uma outra licenciatura, em 

direito — “Eu desde criança que tenho o sonho de fazer o curso de direito… eu quero ser 

advogado” FG1/A3 — ou em jornalismo — “para alguém que faz jornalismo tem de se 

auxiliar com a LP. E minha motivação para frequentar o curso foi exatamente isso, porque 
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não se distancia daquilo que são as minhas expectativas para o futuro” FG1/A5 —, apesar 

de, por vezes, esse sonho poder ser tomado como inatingível, por falta de oportunidades ou 

de condições: “conheci o Carlos Cardoso, jornalista, e aí me apaixonei por ser jornalista… 

gostava que fosse jornalista, mas… já que o país não permite sonhos… eu tive de parar um 

pouco para pensar…” FG1/A4. Houve, assim, a expressão de sonhos que gostariam de 

realizar relacionados com o seu futuro desempenho profissional, não apenas sobre a 

realização de outras licenciaturas inexistentes na cidade de Nampula (jornalismo) ou 

existentes apenas em universidades privadas com propinas elevadas (direito), mas também, 

ao nível da escrita. Há, assim, dois estudantes que manifestam o desejo de “escrever”, quer 

crítica — “gostaria de escrever, mas um bocado mais crítica [...] Faço agora no facebook 

(risos)… sim… até alguns colegas comentam…” FG2/A14 —, quer algo ainda não 

definido, mas algo que seja “possa ser apreciado ao [pelo] público” FG2/A13:  

 

Até… há um momento em que costumo pensar que não gostaria de dar 

aulas… porque… sei lá… muitos transtornos… preferia desligar-me um 

pouco desse processo de dar aulas, mas manter-me um pouco nesse 

processo de … de escritas, e desempenhando outras funções que não 

sejam diretamente o ensino, mas como eu sei que já sou professor há 8 

anos e provavelmente vou continuar por mais tempo nesta carreira [...] 

Nos últimos tempos, não consigo saber o que é que exatamente eu 

serei… ser escritor ou investigador? … quando de repente apanho uma 

reflexão, eu tenho aproveitado essa ocasião para puxar todo o 

pensamento, escrever… agora, aquilo que eu escrevo… mais tarde eu 

talvez vou saber… isso enquadra-se na literatura… ou na produção 

científica. FG2/A13 

 

No geral, sobre todos esses sonhos, refere-se que o facto de eles não se realizarem pode 

advir quer da “falta de condições” — “se realiza o sonho deste, não pode realizar o sonho 

deste… e às vezes não realiza o sonho deste [...] falta de condições… eu acredito que 

muitos gostariam que não estivessem aqui, estivessem noutro lugar, melhor para eles…” 

FG1/A4 —, mas, também, da “preguiça” — “às vezes não é por causa de condições 
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mesmo… é preguiça mesmo” FG1/A8 —, que pode estar ou não associada à noção de que 

quem estudou já não pode aceitar qualquer trabalho: 

 

Este é o problema. Sou A477 e eu penso que não mereço a enxada… é o 

que eu penso… (risos) e, quando você diz “vai trabalhar, tem machambas 

por aí, está cheio de mato, cultiva”, eu sinto-me ofendido, 

sinceramente… (algumas vozes) Eu sei que isto não é bom… eu sei que 

isto não é bom, mas… eu não gostaria de capinar… FG1/A4 

 

Inter-relações: eu e a alteridade 

 
No que diz respeito à reflexão sobre a sua identidade, a construção identitária da alteridade 

e a relação com a alteridade, os sujeitos referem a importância do programa de formação 

ao permitir “refletir sobre as nossas caraterísticas em termos de identidade e sobre a 

identidade de outros povos ou outras pessoas porque, para mim, foi uma questão de auto-

valorização” FG1/A5. Referem-se, sobretudo, ao facto de, nas disciplinas de “Mundo 

Lusófono” e “Literaturas Africanas”, terem adquirido conhecimento sobre outros povos e 

alguns dos seus hábitos e costumes:  

 

E gostei mais das aulas de Mundo Lusófono e algumas de Literaturas 

Africanas porque faz uma relação sobre aquilo que é… como é que as 

pessoas viviam naquele tempo… e em alguns países da lusofonia… foi a 

parte que me tocou mais porque se formos a ver a maior parte dos países 

da lusofonia tem muitas caraterísticas assim digamos… [...] semelhantes, 

sim, obrigada… e isso deixou-me mais tranquilo, deixou-me com mais 

vontade de querer conhecer outros povos e outros países… por exemplo, 

estamos a falar do Brasil… apesar de ter algumas diferenças, não é… 

mas tem muito em comum também com o povo moçambicano. E 

principalmente os portugueses, que também foram… é uma bagagem que 

nós temos e até hoje isso se reflete em vários sítios. Foi importante e vai 

                                                
77 Todos os nomes dos formandos são codificados e quando referidos nas suas intervenções suprimimos o 
nome e colocamos o código para assegurar a confidencialidade dos dados. 
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continuar a ser importante … para o futuro… há-de ajudar também aos 

nossos… vientes, nesse caso… a perceber essa problemática da 

identidade… do enquadramento entre os povos. FG1/A5 

 

Esse conhecimento parece ter trazido um sentido de respeito pelo Outro, na medida em que 

se reconhecem e aceitam as diferenças, mas também de aproximação pelo facto de se 

procurarem aspetos comuns e pontos de contacto. Há ainda um foco no auto e 

heteroconhecimento numa vertente de contraste entre a identidade do sujeito, que se 

considera em construção e que se procura compreender, e aquela do Outro, incluindo um 

sentido de reconhecimento de identidades próprias complexas e múltiplas: 

 

Se foi importante, sim, foi importante… nalgum momento uma parte de 

nós de forma individual se preocupava com essa questão… mas a 

professora trouxe de bandeja essa matéria… trouxe ao plenário essa 

matéria… despertou-nos alguma atenção… a identidade afinal é algo 

importante… e cada um de nós internamente procurou saber quem é na 

verdade… identificar-se para si mesmo e identificar-se para os outros… e 

depois também procurar entender a sua identidade na coletividade… 

neste caso, como macua… como moçambicano… houve um momento 

em que falámos… os angolanos são assim, os brasileiros são assim… e 

os moçambicanos? qual é a caraterística mesmo que é mais comum que 

identifica os moçambicanos? mas qual é? moçambicanos o que são 

mesmo como algo visível? não encontramos uma identidade assim… não 

sei se não me lembro… mas em sala de aula nunca encontramos assim 

“os moçambicanos são isto”. FG1/A13 

 

É nesse sentido que reconhecem que o sujeito se constrói na relação com o Outro:  

 

[...] a palavra identidade está dividida em duas palavras também. 

Primeiro, é quem sou e, em segundo, quem é. Quem é ele e quem sou eu. 

Então, para perceber quem sou… ou para perceber quem ele é, primeiro 

eu tenho que me perceber. FG2/A15 
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Esse reconhecimento não implica que as relações estabelecidas com a alteridade, seja com 

os colegas, seja no seu dia-a-dia, seja, sobretudo e principalmente, no decurso do programa 

de formação, com o Outro do texto literário, sejam fáceis, descomplicadas ou sem 

obstáculos a transpor. Muitos sujeitos referem o quão difícil foi lidar com a diferença e 

traçar um percurso no sentido da sua aceitação: 

 

Por exemplo, era difícil para mim aceitar a diferença que existia entre eu 

e o A3, por causa de um fator, de onde ele sai, pronto, a língua dele, se 

ele fala alguns termos que são normais para ele e anormais para mim, eu 

não podia aceitar isto. Para mim, aqui havia uma barreira. Não, isto não. 

Então… principalmente em TT, embora tenhamos trabalhado em várias 

disciplinas, mas em TT foi mais visível, eu lembro-me daquelas 

pequenas perguntas que a docente fez… fiquei a discutir um dia com o 

A13. Ele dizia “Eu não vou me casar com alguém que sai de fora, porque 

essa pessoa não sabe fazer (incompreensível, nome de uma comida 

macua)… ela não sabe fazer (incompreensível, nome de uma comida 

macua) para mim”. (risos) Eu dizia para ele: “Eu gostava de me casar 

fora de Moçambique pois queria me livrar…78” FG1/A4 

 

Esse contraste e a dificuldade para os sujeitos de saírem de um lugar de conforto —, 

apoiados pelos valores da comunidade onde nasceram e/ou vivem e pelas amizades 

construídas ao nível local —, para um espaço desconhecido de escutar efetivamente o 

Outro, de o aceitar nas suas diferenças, são evidentes e podem estar associados também a 

algum receio do Outro ou, como referem alguns sujeitos, ao facto de haver marcas 

deixadas historicamente pela época colonial: 

 

[...] tirar aquele receio de dizer que “não vou entrar no lugar X, porque lá 

tem pessoas, fulano de X, ou fulano de X” porque eu acredito que não 

seja eu somente… Já ouvi pessoas dizerem “ah, não vou entrar no 

                                                
78 Os cortes que são assinalados por reticências são cortes dos sujeitos, em que pararam de falar, deixaram a 
frase a meio ou são interrompidos. Os cortes feitos pela investigadores surgem entre parênteses retos. 
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estabelecimento X porque fica cheio de portugueses ou porque fica cheio 

de indianos”, um exemplo… vi que isso não significa nada, porque 

somos todos iguais, embora com algumas diferenças em termos da 

própria estrutura ou em termos dos hábitos e costumes e no geral acho 

que foi muito importante fazer essa reflexão porque carateriza também 

aquilo que é o nosso passado e o que vem para o futuro. FG1/A5 

Mas acho que a questão de não entrar num certo estabelecimento por 

causa da má experiência dos indianos e assim … não tem nada a ver com 

a questão da identidade… mas sim acho que tem a ver com a questão 

de… FG1/A1 

... inferioridade... FG1/A2 

... sim, e complexo… FG1/A1 

... sim e complexo... FG1/A2 

[...] tem um fator aí, o A5 tem razão até um ponto… não vou entrar neste 

estabelecimento porque entram muitos estrangeiros, quer dizer… 

estrangeiros é que ficam lá… e se eu negro de cor… preta… vou assim 

chamar… chego lá e sou mal atendido… quer dizer… são fatores… 

depende da afluência… FG1/A4 

 

Esta discussão inicial relativa ao modo como se lida com a diferença e à aceitação do 

Outro começa a integrar muitos outros elementos —, como gostos pessoais, aspetos 

culturais, identificações étnicas e comunitárias, influência das informações integradas 

sobre o passado colonial, e, também, de generalizações, estereótipos e preconceitos 

próprios e alheios —, demonstrando que as relações são muito mais complexas do que 

aparentam à primeira vista e que há elementos intrínsecos a determinados posicionamentos 

e atitudes que vão muito além do visível e se complexificam em processos de identificação 

pessoal, de sentidos de pertença a identidades étnicas e de grupo, de contextualização 

histórica, de opções religiosas. Nesse sentido, no exemplo que se segue, o formando refere-

se em simultâneo a vários temas, problemáticas e questões identitárias que associa na 

mesma intervenção, aludindo a questões raciais, económicas, culturais, sociais e religiosas: 
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Só uma questão, nós pensamos que nós somos pobres em relação aos tais 

brancos… essa é a primeira impressão que nos causa quando estamos 

com um branco… essa é a primeira… as outras são várias… então, se eu 

quiser casar com uma branca… não… é meu desejo porque fui 

influenciado por muitos filmes… então esse é que é o desejo… e nessa 

questão de identidade… muitas vezes tenho pensado minha cozinheira lá 

em casa… porque ela tem certos costumes, ela é muçulmana… ela não 

come carne de porco… e eu muitas vezes sempre como carne de porco, 

faço feijoada… e ela fica aborrecida com aquela questão… ela tem 

razão… mas ela não pode estar sempre em cima de mim, o que é que ela 

faz? Ela tenta sempre me escarnecer… censura…  mas é preferência 

pessoal… FG1/A1 

 

E a discussão prolonga-se colocando em questão o que se pode ou deve aceitar e onde se 

traça o limite, dado que referem que há costumes que não consideram corretos ou que não 

podem aceitar, indicando que o limite deve ser traçado nas consequências, i.e. que a 

aceitação do Outro e dos seus hábitos é válida até ao momento em que daí resulta algo de 

negativo ou alguém é prejudicado, no sentido de que “a minha liberdade termina quando” 

FG1/A1 / “começa a tua” FG1/A2. Neste âmbito, os estudantes referem, como exemplo, o 

facto de algumas pessoas do litoral usarem a praia como a sua casa de banho: 

 

[…] mas também há certos costumes e certas culturas que também nós 

não devemos aceitar… como por exemplo aquela cultura os costumes 

que tem… do litoral… aquilo de ficar a céu aberto (risos) [refere-se a 

defecar na rua, na praia]… há certas coisas que não podemos deixar 

passar, devemos tentar da maneira possível incentivar, apoiar para que 

deixem de… FG1/A8 

… mas temos de ter motivos para tal… FG1/A4 

Sim!… FG1/A8 

Se este feito faz mal ou prejudica alguma coisa, é claro que devemos 

cortar, devemos limar… e dar a entender o que é melhor… FG1/A4 
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…e é bom … isso não pode obstruir uma carreira… aí chamamos de 

preconceito… não pode obstruir uma carreira… aqueles como são 

assim… é preciso entrar… não para assimilar… mas sim para perceber a 

situação… e para que se possível possa entender... para que eles possam 

perceber… se calhar eles estão limitados, não sabem este mundo 

globalizado, não sabem as coisas que se sabendo poderiam mudar… 

FG1/A6 

 

Há, ao longo dos FG, várias discussões sobre o modo como o Outro é visto e entendido e 

sobre os elementos que são convocados nas imagens da alteridade. A questão da aparência, 

da imagem, é recorrente porque define, segundo os sujeitos, o modo como eles são vistos e 

quase de forma imediata “classificados” ou “julgados”. A esse propósito, um sujeito, 

colocando em causa essa perceção do Outro com base nas aparências, refere o seguinte:   

 

[...] se a docente pode verificar a forma como corto o cabelo, corto de 

uma forma mais cristã, que para mim cortar cabelo é para entrar na 

igreja. Se não entra na igreja era muito mal visto. Era considerado um 

marginal. Mas para mim agora é normal. Posso até cortar assim. Já 

percebi. Afinal… as aparências não dizem nada, não têm nenhum 

significado. Aparência é aparência […] FG1/A4 

 

Ainda no que se refere às aparências, num episódio referem o modo com os “rastas” são 

tratados — e aqui subjacente podemos encontrar o facto de haver uma imagem considerada 

adequada e normal da qual socialmente ninguém se deve afastar —, mas introduzem, no 

exemplo que se segue, elementos atenuadores, como é o caso de ter ligações políticas 

importantes e/ou de ter um cargo profissional de direção ou influente:  

 

[...] na semana antepassada, chega na UCM, no campo de basquete. 

Chega lá e… o segurança diz: “moço, aqui não é para rasta, sai, sai, sai, 

sai!”  
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“Olha com quem fala!” Quer dizer: “Eu sou estrutura79!” Não pode falar 

de qualquer maneira. O segurança só olhou e disse “Ah, tá bom!” E 

deixou-nos ficar ali. Se fosse um qualquer rasta… FG1/A4 

 

Referindo-se, de forma pessoal, às diferenças que se verificaram em si próprios face às 

suas identidades e/ou ao modo como veem o Outro, os sujeitos indicaram ter consciência 

que as diferenças não se operam de um momento para o outro e que a relação com a 

alteridade é um percurso que estão a percorrer, havendo ainda muito a perfazer: 

 

Sim, porque nós como jovens, que temos um futuro por percorrer… que 

temos um caminho por percorrer… que a gente saiba… que saibamo-nos 

enquadrar, que saibamos escolher certas pessoas para nos acompanhar 

para o resto da vida e… que devemos também sensibilizar os nossos 

familiares a aceitar que estamos num mundo globalizado, em que não 

existe aquela questão de “Ah porque eu sou indiano, tenho de casar com 

indiana”, não, que é possível um negro e uma branca estarem juntos. 

FG1/A5 

 

Em termos de modificações operadas na sua mundividência ao longo do programa de 

formação, os sujeitos referem uma maior aceitação do Outro na sua diversidade, povoada 

no entanto, também, por um modo de fazer que é imposto ou que não compreendem 

totalmente (e.g., “precisamos de fazer de conta que somos iguais” FG2/A16). No excerto 

que se segue, verifica-se a complexidade de pensamento do sujeito inerente ao modo como 

vê os outros, por um lado reconhecendo a diferença, por outro influenciado pelo que ouviu 

sobre posicionamentos etnorrelativos e o facto de as línguas, as culturas e os sujeitos serem 

iguais num sentido de ausência de posicionamentos etnocêntricos de uns sobre os outros, e, 

ainda, por outro, numa imposição que sentem externa que os toma a todos como iguais. 

Este desabafo pode surgir face ao que reconhecem no dia-a-dia como o discurso oficial de 

unidade nacional, que se sobrepõe à diversidade étnica e linguístico-cultural que 

                                                
79 O termo “estrutura” geralmente refere-se a alguém importante, influente, muitas vezes com ligações ao 
partido FRELIMO ou ao governo, mas pode ser usado para indicar alguém que, sem essa ligação, ocupa um 
cargo de chefia e destaque, como um Reitor ou Diretor Provincial, por exemplo. Pode, em sentido 
metafórico, referir-se a alguém que é “intocável”. 
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reconhece, mas, também, como um reflexo dos processos de reflexão pessoal que 

procuram acomodar elementos que sentem como complexos e contraditórios:  

 

Sim, por um lado notei alguma diferença… para o positivo, uma vez que, 

em 2014,  quando estava na 12.ª classe, eu não aceitava os outros como 

são e queria que eles fossem como eu… (risos) FG2/A16 

[... iguais a si?] Sim, iguais… mas a partir de 2015, 2016, já… tive na 

bandeja alguns aspetos que me fizeram perceber que não é possível 

sermos todos iguais, uma vez que também é subjectivo… no caso das 

escolas… segundo a linguística… conforme os colegas disseram, que 

nenhuma língua é superior que a outra… mas que precisamos de fazer de 

conta que somos iguais… enquanto diferentes… devemos de procurar as 

coisas que nos unem para melhor nos entendermos, porque, sem 

aceitarmos o outro como é, não havemos de viver bem… e a nossa 

convivência será sempre deficiente, claro, porque não é possível que 

alguém seja exatamente como eu quero que seja… FG2/A16 

 

A mudança na maneira de ver o Outro e o modo como a diferença é gradualmente 

integrada no quotidiano dos sujeitos é expressa nestas entrevistas de grupo, com destaque, 

no entanto, para o reconhecimento de que é possível construir relações baseadas na 

aceitação e no respeito (e não na diferença):   

 

Eu acho que não foge muito do que os colegas disseram… em relação ao 

que mudou… para o meu lado, algo mudou mesmo… positivo… em 

relação à nossa maneira de ser na sala de aula… em relação à avaliação 

das ideias dos outros… porque é essa identidade que cada um pretende 

levar a sua e deixar de lado a do outro. Com essa temática, para mim 

mudou muito… na vertente em que cada um podia perceber e entender a 

ideia do outro… e todas as ideias serem uma única informação… e… 

dando um exemplo… eu era uma das pessoas que sempre gostava de 

deixar de lado as coisas dos outros… e valorizar o que é meu e nada do 

outro… e com alguns erros que eu sempre cometia… não via alguém 
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para poder ajudar… e cheguei mesmo a concluir que afinal de contas que 

perceber o outro é mais ideal do que você colocar-se numa única 

pessoa… FG2/A11 

 

Há, nesse sentido, a expressão de uma relativa aceitação da diferença e da diversidade, 

assim como da complexidade individual de cada ser humano e, em alguns casos, o 

reconhecimento na primeira pessoa de alterações no modo como os outros o veem, 

sentindo-se mais aceite e respeitado: 

 

Como os colegas diziam, que que não existe cultura superior nem 

inferior… Antigamente, antes de nós abordarmos esses assuntos de 

identidade, cultura… eu acho que sofria bullying… indirectamente… por 

eu ser de Cabo Delgado… (risos) e os naturais de Cabo Delgado serem 

considerados confusos, essas coisas… mas depois de eu ter aprendido 

esse tema, eu comecei a perceber que isso não passava de um olhar 

generativista por parte das pessoas que julgam os outros. Então, e a partir 

dali eu comecei a perceber que temos de ter um olhar crítico e não 

generalizar as coisas… ok, são confusos, mas acreditar sempre que existe 

um que não é… é a partir daí que eu comecei a perceber que a identidade 

é quem eu sou e quem ele é. Sim. FG2/A15 

 

E há, também, o reconhecimento, em alguns casos, de que este percurso poderá ser 

conducente ao estabelecimento de relações interpessoais e interculturais com outros povos 

— “sim, e nós já nos sentimos preparados para viver num outro país fora de Moçambique e 

conseguirmo-nos enquadrar sem dificuldades, sem interferir também” FG2/A13 —, ainda 

que muitas reflexões apresentem discursos confusos, denotando, simultaneamente, reflexão 

sobre as temáticas, a convocação de múltiplos elementos diferentes, procurando acomodar 

como “normal o que era anormal”: 

 

Queria me livrar de algumas pessoas. Quero me afastar da A8, que já 

sabe de mim… viver de outro modo, conhecer mais culturas, conhecer 

mais ambientes. E ele dizia: não. Quando a docente deu essa pergunta, 
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vocês disseram que sim, vão aceitar, porque vocês sonham casar com 

uma branca.  

Não, não, não. Não é bem assim. É que houve muita coisa aqui que abriu 

cabeças, abriu nossas mentes. Colocou a normalidade aquilo que 

considerávamos anormal. Para mim foi muito positivo e foi muito 

inteligente a docente ter associado essas… havia muitas temáticas que 

podiam ser tratadas mas a docente só escolheu estas para nos trazer, 

porque também a docente provavelmente sabia que nós tínhamos esses 

problemas. Se calhar não estou sozinho que tinha esse problema. FG1/A4 

 

Foi neste contexto de interação com a alteridade propiciado pela formação que os 

formandos comentaram o vídeo All that we share (cf. secção 2.3.2.3. da Parte II), 

reconhecendo a diversidade e a importância de encontrar pontos em comum que permitam 

fazer essa articulação com o Outro que, à partida, parece nada ter em comum connosco: 

 

O que eu percebi do vídeo, dando uma opinião geral, pelo que eu pude 

perceber, estamos ali perante pessoas de diferentes [...] raças, idades… 

por aí… mas, apesar disso tudo, existe sempre um ponto ou dois pontos 

em que nós compartilhamos, ou seja, ele pode ser, digamos, do sul e eu 

ser do norte, mas vai sempre existir um certo prato que nós dois [...] 

apreciamos… foi isso que eu pude perceber sobre o vídeo. Que, por mais 

que a gente seja diferente, sempre vai existir um ponto em comum, que 

nos une e nos torna uma única… uma única só pessoa, nesse caso… 

FG1/A5 

 

Para mim, eu percebi do vídeo que deve existir sempre um meio termo 

para permitir a nossa… ou seja, eu sou o que sou, ele é outra coisa, o 

outro também é o que é, mas… sempre deve existir um meio para nós 

partilharmos, para nós vivermos… sem que as nossas diferenças 

interfiram na nossa vivência. FG2/A13 
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O vídeo suscitou, também, alguma reflexão sobre a noção de igualdade e de diversidade, 

no sentido em que, mesmo sendo todos diferentes, há algo que os une: 

 

[...] há uma tendência no vídeo de mostrar que todos somos iguais, não 

há nada mais importante que outra coisa. Nós podemos ser diferentes, 

mas somos todos iguais. Isso que eu vi, para mim, um homossexual, 

depois um bissexual, depois diz os outros que têm sorte e tiveram seja na 

semana passada (risos)… religiosos, jogadores também, havia ali pessoas 

com cachecóis… quer dizer, vários tipos de pessoas com gostos 

diferentes e com singularidades diferentes dos outros, que formam uma 

pluralidade como aquela. No fim estão todos juntos. Não são nada 

diferentes, embora tenham diferenças. FG1/A4 

 

O comentário ao vídeo permitiu que os sujeitos demonstrassem posicionamentos 

etnorrelativos, manifestando quer o reconhecimento da diversidade, quer o ideal da 

igualdade: 

 

Eu percebi que todos somos diferentes, mas que, independentemente 

dessas diferenças que nós temos, por trás disso somos iguais. Então, há 

que valorizar os outros assim como valorizarmo-nos a nós próprios. 

FG2/A12 

 

O que eu percebi que o vídeo é que trata mais da humanidade, a questão 

de ser mais humano… ninguém merece mais tratamento especial em 

relação ao outro… todos têm o direito de ser o que são e de serem vistos 

como parte da sociedade… FG1/A1 

 

[...] a moral deste vídeo é de nos fazer entender que, independentemente 

do sexo, da profissão, as crenças… independentemente de tudo aquilo 

que nós acreditamos como pessoas, todos nós somos iguais. Essa é a 

principal lição do vídeo para mim. FG2 /A15 
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Uma das questões que consideramos interessante foi o facto de os formandos identificarem 

as caixas em que colocariam as várias pessoas caso se repetisse um vídeo do mesmo 

género em Nampula, tendo resultado desse exercício as seguintes caixas: i) negros 

FG1/A2, ii) rasta FG1/A4, iii) docentes FG1/A9, iv) albinos FG1/A6, v) homossexuais 

FG1/A4, vi) religiosos FG1/A7, vii) ateus FG1/A4. Referem, ainda, a divisão em caixas 

por “curso” FG2/A11, por “cultura” FG2/A16, por “capacidades intelectuais” FG2/A14, 

por grau de extroversão, como “os animados” FG2/A10, por idade como “os mais velhos e 

os mais novos” FG2/A17 ou, ainda, por experiência ou conhecimento em “experientes” e 

“aprendizes” ou em “docentes” e “estudantes” FG2/A15. Face a todas as caixas referidas, 

deduz-se que estas são as categorias com as quais se identificam ou que atribuem à 

alteridade. 

Depois da identificação das caixas que criariam, questionaram-se os formandos sobre as 

possíveis questões que colocariam no sentido de encontrarem pontos de contacto entre os 

elementos dessas caixas, pelo que apresentamos essas questões: 

 

i) Quem é órfão de pai e mãe? FG1/A5 

ii) Quem é cristão? FG1/A9 

iii) Quem é macua? FG1/A4 

iv) Quem é medroso? FG1/A7 

v) Quem tem sangue vermelho? FG1/A5 

vi) Quem é que ama Moçambique? [não se identifica a voz] 

vii) Quem gostaria de sair? [no sentido de viajar para o estrangeiro] FG1/A4 

viii) Quem é moçambicano? FG2/A15 

ix) Quem é ser humano? FG2/A15 

x) Quem gostaria de casar com um albino? FG2/A14 

xi) Quem é feliz? FG2/A10 

xii) Quem é pagão? FG2/A16 

xiii) Quem se sente fraco? FG2/A12 

xiv) Quem nunca foi à biblioteca? (risos) FG2/A14 

 

Todas essas questões estão associadas a vários tipos de identificação, sendo sobretudo 

marcadas por identificações étnicas, religiosas (e.g., ii, iii, xii) ou pela nacionalidade (e.g., 
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viii), assim como por meio de elementos que consideram que os une a outros indivíduos 

(e.g., v e ix). Este exercício realizado com o apoio do vídeo permitiu obter dados relativos 

ao modo como os sujeitos lidam com a diferença após a implementação do programa de 

formação e o que é tomado por eles como “diferença” após esse programa, assim como 

aquilo que os une e que consideram que têm em comum com os outros seres humanos e 

que se considera contribuir para a sua caminhada no sentido de se assumirem como 

mediadores interculturais. 

 

3.2.3. Avaliação crítica das temáticas abordadas 
 

No geral, a opinião dos formandos futuros professores centrou-se nos temas abordados, 

com os quais se identificaram e dos quais gostaram — “Eu gostei de todos os temas de 

todas as cadeiras” FG2/A10 — e ao facto de sentirem à vontade ao abordá-los — “estava 

muito à vontade…” FG2/A17 —, o que é visível nos excertos que se seguem, onde referem 

não apenas que consideraram importante a seleção das temáticas abordadas — “[…] é de 

louvar e agradecer à docente por estas temáticas. Por retirar os preconceitos em mim, os 

erros… obrigada por todas essas reflexões que me deixaram aberto, muito mais aberto… se 

calhar, melhor agora” FG1/A4 —, mas também alguns efeitos produzidos pelas mesmas. 

Neste âmbito, referem, por vezes, a vontade de partilhar e alongar a discussão com amigos 

ou membros da comunidade: “Em algum momento dá vontade de ir buscar aquelas pessoas 

para virem participar à aula… (risos) sim, para poderem perceber melhor” FG1/A9. 

Sobre a exploração dos temas, referem-se a mudanças operadas que alteraram a sua 

maneira de ver o mundo e como tal tornando mais difícil a aceitação do status quo 

existente. Mencionam, por exemplo, o facto de se sentirem diferentes, que uma formanda, 

ao fazer referência à (ausência de) equidade de género, descreve como ter ficado 

“estragada”, no sentido de não se coadunar com a sociedade em que vive e com o papel 

submisso da mulher — “Docente, eu dizer que gostei mesmo de trabalhar com a docente, 

durante este tempo, com as temáticas que me deu, até dizer que não sei se não me estragou 

(risos)” FG1/A2 — e fazem alusão ao facto de os temas selecionados os terem levado a 

refletir sobre alguns assuntos, modificando o modo como olham para o Outro: 
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De uma forma geral, dizer que… vou usar uma forma inadequada, mas… 

praticamente mestre levou as nossas calças e virou para baixo e 

sacudiu… (risos) tirou todos os nossos problemas através desses temas 

que podemos ver aqui. E foi muito importante na parte da Literatura 

Portuguesa e Brasileira, vimos aqui o confronto entre culturas… FG1/A5 

 

Dentre os temas destacados, referem-se à igualdade de género em articulação com 

questões familiares, os direitos da mulher, face ao quais os estudantes 80  comentam o 

seguinte: 

 

[O que é que isso quer dizer? “não sei se não me estragou”] (risos) 

Se não mesmo… FG1/A4 

Se não mesmo… um dia também tivemos esse debate… e o A13 disse 

vocês não podem escutar a [professora] tanto porque vocês vão cair no 

solo mesmo, vocês não querem casamento? Eh, não… Eu estou a lutar a 

partir dos temas de Temas Transversais… lutar pelos direitos, como 

mulher… saber-me colocar no meu lugar, mas encontro ele a dizer…Ah, 

você não…  (risos) FG1/A2 

Como amigo… (risos) FG1/A4 

Não, agora já sei o que é… dar a César o que é de César… e dar ao outro 

o que é… (risos) FG1/A2 

[Não foi minha intenção arranjar-lhe problemas com o casamento…] 

(risos)  

Eu estava há dias a conversar como o meu namorado e ele disse Ah, 

estou a pedir, estou a pedir, que termines os teus relacionamentos, as tuas 

amizades.  

E eu disse Porquê? Tu me conheceste com amigos, eu já tinha amigos 

antes de te conhecer. E agora vou ter de terminar a relação de amizade 

com os meus amigos? Não pode ser! Tu tens amizades e eu não posso em 

nenhum momento… e eu não posso estar a pedir que termines essas 

                                                
80 Para esta questão poderá ser importante compreender se as vozes são femininas ou masculinas, pelo que se 
menciona que as vozes A2, A8, A9, A10 e A17 são vozes femininas. 
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relações, então… Se um dia te der motivos para tal, aí tens todos os 

motivos para pedires para que eu termine esses relações mas… existem 

amizades que não é daqui para aqui que a pessoa deve terminar… Eu 

posso precisar de ajuda um dia ou a pessoa pode precisar da minha ajuda. 

Então terminar a relação… sei lá.   

Vou mais para as temáticas que nós trabalhámos, aprendi muitas coisas. 

Existem certas coisas que devem ser colocadas no seu devido lugar. 

FG1/A8 

 

A questão centra-se, ao nível dos excertos apresentados, nos papéis atribuídos pela 

comunidade ao homem e à mulher (como vimos no primeiro capítulo desta parte 

relativamente às questões de género e família), o que se traduziu no facto de alguns 

estudantes do sexo masculino avisarem as colegas para respeitarem os homens e as suas 

solicitações, procurando não darem muita importância ao que líamos, ao que discutíamos e 

até ao que eu dizia (enquanto docente da disciplina de Temas Transversais), sobretudo as 

solteiras que ainda queriam casar. Este tipo de comentário, que é aqui relatado por uma 

estudante, denota que por um lado existe um desejo de manutenção da situação, 

relativamente aos diferentes papéis e às relações de poder entre homens e mulheres, mas 

também uma preocupação com as colegas que reflete o modo como estas questões são 

entendidas pela sociedade e pela comunidade. Esse aspeto é visível, também, no 

comentário que se segue, onde se marca uma diferença com base na cor da pele e da 

nacionalidade, no sentido de afirmar o que é considerado normal ou adequado no contexto 

africano: 

 

Sim, eu gostaria de falar um pouco porque A4 provocou um ponto… ele 

às vezes gosta de dizer Ah, você gosta de seguir taxativamente o que a 

[professora] fala, você não é branca, isso é Moçambique, isto é África, 

você não vai conseguir mudar… FG1/A2 

 

No seguimento da discussão, as formandas referem vários episódios do seu quotidiano que 

convocam essa temática. Como vimos, uma estudante refere ter conseguido argumentar 

com o namorado quando este lhe pediu para terminar com as suas relações de amizade, no 
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sentido de viver apenas em função dele. E outras formandas falam sobre algumas 

humilhações de que foram vítimas, o que provoca alguma reação dos colegas do sexo 

masculino, como em:  

 

Eu gosto de dizer assim: eu não gosto que alguém pise os meus direitos, 

eu respeito a ele, o meu parceiro, nesse caso, ele também deve me 

respeitar. Ele não pode me pisar, pisar, e eu calar porque sou mulher, 

não, nós temos direitos iguais, somos seres humanos, então… ele 

costuma dizer assim taxativamente: Não é por aí. O sangue que circula 

nas veias dele é o mesmo que circula nas minhas. Eu sigo taxativamente. 

Ele pisa, não sabe pedir perdão. Tenho que pedir eu sempre. Me pisar, eu 

pedir perdão. Ao A4… porque ele é homem. Desculpa lá! Ele se me pisa, 

me peça desculpa. Não vai deixar de ser homem por causa de pedir 

desculpas. (risos) FG1/A2 

A questão não é assim… Tu atrasaste da tua casa. E chegas lá, logo que 

ele pergunta: onde você estava?, logo eu não tenho direito também? (a 

imitar uma vez zangada e a reclamar) FG1/A4 

Na, na, na… Ah, você está a exagerar… FG1/A2 

 

E a discussão prosseguiu com a mesma temática, referindo a formanda a injustiça 

associada à sobrecarga da mulher que assume todo o trabalho doméstico e com os filhos, 

indicando que é uma situação que se verifica desde a sua infância, altura em que os 

meninos não tinham de fazer nada em casa e sobre as meninas caía toda a carga do 

trabalho. Uma questão interessante é a formanda referir que são as mulheres que 

perpetuam essa injustiça, dando o exemplo do seu filho, que protegia e a quem fazia tudo 

sem lhe exigir nenhum apoio em termos dos trabalhos domésticos. A situação desenrola-se 

com a oposição da voz masculina à voz feminina, sempre em tom de brincadeira, mas 

marcando uma posição que nos pareceu mais social do que apenas masculina: 

 

Para mim… a atividade que mais gostei foi mesmo igualdade de género, 

Tema Transversal. Na realidade, na nossa realidade, lá onde nós 

vivemos, na nossa comunidade, há muita injustiça, mesmo na divisão do 
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trabalho em casa, com as crianças, por exemplo, mesmo para mim, 

quando eu vivia, em casa dos meus pais, nós que éramos meninas é que 

trabalhávamos mais; os homens... vida era só passear, acordou… FG1/A2 

… era em casa… dentro de casa… FG1/A4 

Sim… nós fazíamos tudo. Então, eu com os meus filhos também, quando 

tive os meus filhos, cresceram, eu também vinha com aquela educação 

que me deram em casa dos meus pais. Minha filha é que fazia tudo em 

casa. Meu filho acordou, só escola. Então, com aquele tema, eu aprendi 

que eu estava a estragar meu filho. Ele podia ajudar a irmã. Agora meu 

filho já sabe lavar pratos. Fazem escala, ele lava de manhã, a irmã lava ao 

almoço, eles dividem tudo. Isso me marcou e eu costumo ensinar meus 

alunos na sala de aula, porque lá na comunidade é isso que se vive, as 

mulheres é que trabalham mais, os homens é só no facebook, a relaxar 

(risos) então nós temos que transmitir lá que os nossos meninos devem 

ajudar as meninas, não é fazer tudo, a menina não vai ter tempo nem de 

estudar, o aproveitamento pedagógico dela vai baixando, baixando… 

porque não tem tempo de pegar caderno, porque está sempre a fazer 

serviço e tem irmão ali, que podia lhe ajudar. Então, isso gostei mais 

porque isso é mais prática. Para mim e estou a aplicar e vou ensinar mais 

para que futuramente as coisas mudem. FG1/A2 

Que bom! (risos) FG1/A4 

[Diz o A4, não sei se com um certo tom de ironia…] (risos) 

Para mim foi um tema que me acomodou, me chocou, porque é o nosso 

dia-a-dia. Essa igualdade de género, não é? Crescemos nisto… então, 

daqui para em diante, eu vou lutar mesmo para que ultrapassemos este 

problema, isto nas escolas, isto na minha casa… FG1/A2 

Não me chama… ser tiver problemas lá em casa, não me chama… 

FG1/A4 (risos) 

 

Não só com o meu esposo, nem com a minha família… também com as 
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crianças… eu também desde 81  fui assim, eduquei todos da mesma 

maneira, homem, mulher… mas em outras coisas, como cunhado, por 

exemplo… cunhado com minha irmã, então, eu vou tentar fazer perceber 

as pessoas que afinal de contas, realmente, podemos [apoiar] um ao 

outro. FG1/A2 

 

No que se refere às mudanças nas relações, especificamente nos relacionamentos com os 

namorados ou maridos, uma outra formanda refere que os problemas no seu casamento 

surgiram a partir do momento em que decidiu voltar a estudar, neste caso, fazendo uma 

formação superior, afirmando o facto de o programa de formação ter contribuído para 

procurar perceber a reação do marido e evitar conflitos:  

 

Eu acho que mudou, o que mudou para mim… em vez de dar... em vez 

de um exemplo… acho que mudou no meu casamento, docente (risos)… 

mudou no meu casamento… desde lá era um mar de rosas  não sei quê 

até à formação, mas… desde que comecei a falar da faculdade, vou-me 

inscrever… vou-me inscrever… eram atritos… porque até eu entrar aqui, 

ele falava, eu falava, eram brigas… mas depois dessas aulas, como 

perceber o outro, como forma de o percebermos também… perceber por 

que é que ele está a agir daquela maneira… naquelas aulas consegui 

perceber que afinal, se ele está assim, eu não posso seguir o ramo dele… 

e tenho de ter algo que eu decido: é isto… comecei a me moderar, a cair 

no ramo dele… e a relação ficou melhor. FG2/A17 

 

Também os formandos (do sexo masculino) referem que um dos temas de que mais 

gostaram de trabalhar foi a igualdade de género — “Quanto a temas transversais, igualdade 

de género, como disse o colega, que foi muito positivo também” FG1/A5 —, referindo-se à 

importância de haver respeito entre um casal e na família: 

 

Então, a questão da igualdade… eu vejo que tem como objetivo trazer à 

                                                
81  A palavra desde é utilizada no discurso quotidiano com o sentido de “desde há muito tempo” e/ou 
“antigamente”. 
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mente que entre homem e mulher não há diferença alguma, a não ser o 

sexo nesse caso, mas ambos têm… mesma capacidade de lidar com 

certas coisas… ou têm direitos iguais… mas não quer dizer que, o facto 

de terem direitos iguais, não devem respeitar o outro porque na religião, 

nesse caso… [o homem] é visto como se fosse a cabeça…  a cabeça da 

mulher… não quer dizer que ela é cauda… são coisas diferentes…  são 

iguais, sim… mas homem é mais respeitado porque é o [chefe/cabeça] da 

família homem e mulher… mas a mulher não sai sendo espezinhada… 

são ambos iguais, sim… desde que haja respeito… é igualdade de 

género… acham que têm de se confrontar e debater…  mas não é isso… 

tem de haver um respeito mútuo…  entre homem e mulher… FG1/A1 

 

Alguns referem a importância do tema em articulação com a questão de violência 

doméstica, que surge na voz feminina contando um episódio próximo, no sentido de 

manifestar a necessidade de se apoiar a vítima: 

 

[...] mas gostei mais quando estava a falar de violência doméstica … 

(risos)… é que na nossa cultura… por exemplo… a minha irmã está 

casada… o marido está a bater… ou outros dizem: ah, é briga de marido 

e mulher…  

... mas a mulher está a sofrer… então, não é assim, nós podemos muito 

bem ajudar os outros… eu agora estou também a tentar ajudar uma amiga 

que está a passar por isso… está a passar por violência… o meu cunhado 

é muito ciumento… e acaba batendo nela… toda a vez ele bate, bate, 

bate… FG2/A17 

 

Podendo surgir também o debate sobre a questão da violência doméstica nas vozes 

masculinas, a partir de episódios dos textos literários ou outros suportes usados no 

programa de formação para trabalhar essa questão... 

 

Também temos a questão da violência doméstica que é muito frequente. 

Até mestre contou-nos uma história de um casal que brigava assim em 
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plena rua e o jovem batia a moça, que é uma atitude muito feia… ajudou-

nos a profundar mais sobre a questão com o texto Cartomante e 

Marido… por vezes, certas atitudes podem-nos levar a fins drásticos… e 

devemos pensar muito bem antes de fazer certas coisas… Quanto a LAI, 

a parte que me tocou mais foi a parte do documentário E se fosse 

consigo.  FG1/A5 

 

... considerando-se fundamental trabalhar o tema da violência doméstica em contexto de 

sala de aula com os seus alunos ou futuros alunos: 

 

Também na parte da Cartomante, violência doméstica… (risos) Eu 

aprendi muito sobre a violência doméstica. Caso eu ser professor mesmo, 

esse tema de violência doméstica eu vou tentar ensinar às crianças que 

não pratiquem a violência doméstica, porque é visto que é frequente nas 

escolas… lutas entre alunos, ferimentos, muita coisa… então, isso… 

sim… eu quando for professor, vou repudiando esse assunto… essa parte 

da violência doméstica nas escolas, na sociedade, sim… gostei muito 

dessa parte. FG1/A6 

 

Um outro tema que os sujeitos destacam é a colonização, sobre a qual falam quer de forma 

mais aberta quer com algum receio ou cuidado, manifestando que o conhecimento que 

detêm é marcado pela informação que é veiculada pela comunidade e/ou sociedade, numa 

perspetiva que retrata as atrocidades cometidas pelos portugueses e a opressão de que 

foram alvo os moçambicanos, mas não fazendo qualquer tipo de contextualização histórica 

e perpetuando generalizações e estereótipos na atualidade: 

 

Os temas que mexeram comigo, sim, foram… sobre a questão das 

identidades… e não só… a questão daqueles problemas que a gente teve 

nos anos passados, não vou dizer o nome… (risos)… mas estou a falar 

dos problemas dos negros serem sujeitos a trabalhos… FG1/A5 

[Ah, está a falar da colonização!]  

Sim! FG1/A5 
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[Pode dizer, abertamente! Sim?] 

Foi um dos temas que mexeram comigo, porque também fiquei a saber 

de certas coisas. E eu não sabia tudo… Só sabia o que diziam: Ah, os 

portugueses vieram para aqui, fizeram isto, aquilo… eles são culpados. 

Mas, não, por um lado, nós também tivemos um pouco de culpa em 

alguns aspetos… FG1/A5 

[...] foi um dos pontos mais altos para mim porque a informação que eu 

trazia dos anos passados não é a mesmo do que eu vim aprendendo  nos 

anos atuais… então, foi muito importante para mim essa parte. FG1/A5 

Mas tem uma coisa mestre, uma coisa que eu gostava de sugerir se a 

docente… essas temáticas de conceitos e essas também de colonização… 

gostava que se falasse no curso de história, porque são eles que dão lá no 

curso de Ciências Sociais… são eles que nos impõem toda a máfia, vou 

assim chamar, toda a máfia lá e nós pensamos que só os portugueses são 

culpados e ponto final. Aqui já não há que dizer isto nem aquilo. FG1/A4 

 

Um dos exemplos a que os formandos se referem é a uma imagem que mostramos na altura 

do processo de romanização, na qual apareciam escravos com a cor de pele branca, o que 

causou espanto na turma e comentários, episódio a que se referiram nestas entrevistas de 

grupo: 

 

Para mim… gostei quando falámos do ML. Quando se falava de 

exploração, exploração… penetração portuguesa em Moçambique… nós 

achávamos que só África foi penetrada… então quando percebi que 

afinal na Península Ibérica também sofreu de invasão…  

 [...] sim, eu vi que: é uma situação do mundo. Até porque às vezes eles 

não tinham? na ideia invadir, mas queriam talvez acrescento do seu reino, 

seu povo… e não se entra no quintal de dono sem tentar dominar. Nesse 

momento de querer dominar, isso é uma invasão. Mas no final de tudo 

deixa qualquer marca e aquelas marcas que deixam muita das vezes têm 

sido boas…  

[...] sim, as consequências negativas … e o povo dominado também 
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aprende qualquer coisa… eu vi que tivemos… até hoje só fala-se 

colonialismo… mas esquecemo-nos do que se passa entre nós, que 

ultrapassa o próprio colono… por isso que os nossos pais falavam vale a 

pena naquele tempo… Os meus pais sempre me falavam naquele tempo... 

e eu: naquele tempo era o quê? Agora depois de nós crescermos na 

verdade estamos a passar mal… por mais que eu não vivi esse tempo… 

mas estamos a passar mal mesmo… FG2/A14 

 

Além dos dois temas referidos, que mais se destacaram, os sujeitos referem-se ainda aos 

preconceitos e ao facto de haver pessoas que julgam os outros sem os conhecerem, dando 

relevo à necessidade de respeitar o Outro, de o tomar como igual, através da manifestação 

de atitudes de solidariedade e fraternidade: 

 

[...] é óbvio que as temáticas abordadas nas cadeiras passadas foram tão 

importantes porque se nós formos a analisar os problemas que têm 

apoquentado a sociedade, um deles está relacionado justamente por causa 

dos preconceitos… o que acontece é que as pessoas, não tendo 

conhecimento dos outros, acham-se melhores … então… abordando 

esses temas… aquilo que chamamos de interculturalidade… por mais que 

eu não chegasse em Portugal, podia perceber que os portugueses são 

dessa forma… e se por acaso eu fosse a Portugal não vou apanhar um 

choque tão grande… poderia ponderar… eles são assim… teríamos aqui 

um mundo melhor… as pessoas seriam mais humanas, teriam mais 

caridade, se percebessem que por mais que sejamos diferentes, nós temos 

algo em comum, somos iguais. Então esses temas trouxeram isso, 

criaram em nós um espírito de irmandade, fizeram-nos perceber que nós 

somos pessoas… somos humanos, precisamos de nos unir, precisamos 

viver de forma pacífica e que ninguém pudesse espezinhar o outro por 

causa da sua cor da pele, da sua forma de agir, dos seus costumes. 

FG1/A3 

 

Focam, também, outros temas partindo dos textos literários, como as viagens ou o contacto 
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com os outros, que surge, por vezes, associado à questão da história e formação da língua 

portuguesa, sobretudo no que se refere especificamente ao processo de romanização, 

porque conseguem estabelecer pontos de contacto com os outros povos da CPLP e com o 

Outro que está na origem do povo português, que difere das imagens que dele têm na 

atualidade, como o facto de ser pobre, viver sem luxos, entre outros aspetos: 

 

Gostei muito do Mundo Lusófono porque viajámos muito pela lusofonia. 

Além de ver só o português como Moçambique, Angola, Brasil, 

conseguimos ver a língua portuguesa na sua expansão pelo mundo, quase 

envolvendo todos os continentes e vimos a dimensão que essa língua 

tem. O tema que eu gostei mais foi quando falámos da invasão da 

Península Ibérica, quando os romanos colonizaram a Península Ibérica. E 

dali fui perceber que até ao momento em que os romanos invadiam a 

Península Ibérica, o povo de lá vivia em condições limitadas, ainda não 

tinha a tal “civilização”… foram os romanos que introduziam isto e 

aquilo, a maneira de ser, de comer… de entrar muita coisa. Então quando 

comecei a comparar com a minha realidade, com a minha realidade 

africana, em Moçambique… antigamente nós vestíamos assim… não 

tínhamos roupa… vivíamos assim, não tínhamos latrinas nem nada… 

afinal isto que nós tivemos já aconteceu também com outros povos… não 

somos nós apenas os únicos que passaram por isso. FG2/A13 

 

3.2.4. Avaliação crítica das atividades realizadas 
 
Centrando-nos, agora, sobre as opiniões dos sujeitos especificamente sobre as atividades 

dinamizadas ao longo do programa de formação, refere-se o facto de os sujeitos 

considerarem que lhes permitiu refletir sobre a sua identidade e as relações que 

estabelecem com os outros da sua comunidade: 

 

[...] eu fiz um teste, mesmo, e depois até postei no facebook e até mesmo 

a minha cunhada elogiou: txi… sinceramente… estás mesmo a fazer 

licenciatura em ensino de português (risos). Eu: obrigada, amei… [...] 
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gostei muito mesmo de trabalhar com a docente, as atividades… refleti 

muito sobre mim, a realidade, daquilo que é a minha vivência com 

amigos, familiares, assim mesmo com a própria comunidade. FG1/A8 

 

De forma mais específica, os sujeitos referem que as atividades lhes permitiram 

conhecer o Outro, ou saber mais sobre ele:  

 

[...] para Mundo Lusófono, o que gostamos que aprendemos… quer 

dizer, foi-se buscar o concreto, uma coisa de longe, e trouxe-se para a 

sala… irem buscar culturas e trazer para a sala de aulas… [...] 

viajámos… foi uma experiência… coisas de longe buscar e trazer à 

realidade do aluno… o aluno sentir a coisa… isso vai ajudar em relação a 

falar coisas teóricas… por o aluno não saber… não falar coisas de cor… 

aprendemos muito… [...] foi muito bom… FG1/A6 

 

O que se traduz na alimentação do sonho de poder um dia viajar para outro país... 

 

Outro tema também é Um dia em Portugal (risos)… eu posso ir hoje 

(risos)…  

[...] Eu vou saber me acomodar, sem precisar de tanta coisa, porque já 

aprendi… mesmo eu não sendo de Portugal, posso conviver com um 

português sem problemas, sem discriminação… FG1/A2 

 

... mas, sobretudo, em conhecimento adquirido sobre a LP e os outros países e povos da 

CPLP, nomeadamente através da atividade LVP (filme Língua – Vidas em Português): 

 

[...] comecei a perceber que o português é falado até na Índia… (risos) eu 

pensei que Índia eles falavam indiano e não havia nada de português. 

Português é muito mais vasto do que aquilo que nós pensamos e foi com 

Mundo Lusófono que eu percebi… Pensava que o português, ou seja, que 

a maior parte dos falantes da língua portuguesa estavam em Portugal, por 

ser pioneira da LP. Fui perceber que não, que estão no Brasil, por ter a 



Parte III. Conceção, implementação e análise do programa de formação 
 

 

 507 

maior parte da população. FG2/A15 

 

A esse respeito, do conhecimento sobre a alteridade, referem-se a uma atividade 

introdutória da disciplina de ML, que não consta do programa de formação e que consistia 

em, num grupo de informações (entre nomes, textos, imagens, fotografias), e estando os 

formandos divididos por grupos em que cada grupo era de um país da CPLP, tinham de 

encontrar, nesse conjunto de elementos e informações, a capital, nomes de cidades, notas e 

moedas, os nomes dos chefes de estado, capas de livros, fotografias de personalidades, 

capas de filmes, entre outros elementos referentes aos vários países: 

 

A atividade que mais gostei foi de Mundo Lusófono… quando a docente 

trazia uns panfletos por grupos… e trazia uns panfletos com um país… e 

pedia para procurarmos escritor daquele país, jornalista daquele país… 

todos os grupos participaram e todo aluno sentiu-se à vontade… aquela 

foi uma actividade que animou bastante. FG2/A17 

 

Assim como à atividade referida no RF como DOP (Um dia em outro país), que lhes 

permitiu, também, pesquisar e conhecer mais sobre outros países: 

 

Na aula de Mundo Lusófono também… quando fizemos uma 

representação de um dia em outro país. Nós nos sentimos como se 

estivéssemos… (risos) … um reencontro… com o meu colega X e o X, 

sentimo-nos como se estivéssemos em Angola. (risos). Foi a atividade 

que mais me tocou e espero um dia estar lá (risos)… poder concretizar… 

FG2/A15 

 

Existiram atividades que para mim surpreenderam. Principalmente essas 

atividades que o X referiu, as peças de teatro e como um dia em outro 

país. Se calhar em nenhum momento nunca nos tínhamos imaginado num 

país fora de Moçambique. Fazer um teatro precisamente a representar 

isso foi… foi uma surpresa. A pessoa sentir na alma: Não estou em 

Moçambique neste momento, estou, sei lá… em Portugal, estou em 



Parte III. Conceção, implementação e análise do programa de formação 
 

 

 508 

Angola, estou no Brasil e… a pessoa conseguir assistir-se quando está 

exatamente lá… foi uma surpresa para mim. Só de a pessoa imaginar-se 

já se prepara para um dia encarar uma outra realidade. FG2/A13 

 

Entre as atividades de que mais gostaram referem, também, a RCE (receção a um 

cidadão estrangeiro), em que tinham de imaginar que iriam receber um cidadão 

estrangeiro nas suas casas durante uma semana — “Como receber hóspede… a peça de 

teatro… como encarar hóspede…” FG1/A7 —, assim como as atividades que lhes 

permitiram saber mais sobre a história da LP, referindo-se sobretudo à disciplina de LPB, 

e, ainda, todas aquelas que, partindo da literatura, lhes permitiram refletir sobre uma 

determinada temática, como aconteceu com a análise do texto “Sete Sapatos Sujos” de 

Mia Couto (MIA): 

 

[...] gostei mais da literatura, principalmente da literatura africana e dos 

temas de… literatura pós-independência… do Mia Couto e dos outros 

escritores. Então, gostei mesmo porque é partir dessa matéria que eu 

comecei também a gatinhar no mundo da escrita. Lembro-me dos sete 

sapatos sujos… criou-me uma reflexão, ou seja, quando tivemos aquela 

matéria comecei a ver que o Mia Couto… houve certas coisas que ele… 

não é tudo… mas consegui resumir nestas e partir daquelas consegui ir 

um pouco mais além e senti uma explosão… na minha mente… a 

começar com uma chuva de reflexões e dali começar a escrever, razão 

pela qual gostei muito mais desse tema. FG2/A13 

 

Partindo da literatura como instrumento de mediação destaca-se a atividade CTM, com 

base nos textos “A Cartomante” de Machado de Assis e “Marido” de Lídia Jorge, que 

se refere à temática da violência doméstica (já referida pelos sujeitos também acima nos 

temas), que consideram como uma das mais marcantes e face à qual estabelecem um 

paralelo entre as representações sociais do textos e aquelas que detêm da sua comunidade:  

 

Quanto às atividades que nós fizemos, eu creio que todas foram 

importantes, mas as que me marcaram foram duas, na LPB as que mais 
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me marcaram foi … do texto A Cartomante e O Marido. Na sociedade 

existem muitos Vilelas, muitos amigos (risos, confusão)…  

Mas pergunta lá o seguinte: qual é a moral que podemos retirar no texto, 

no texto A Cartomante? Nós podemos perceber que eram atos 

considerados pérfidos, atos que não agradavam à sociedade, era algo… 

mau… Naquele texto, nós vimos que Rita e Camilo traíram ao Vilela… e 

aí aconteceu uma violência doméstica, em que Camilo e Rita acabaram 

morrendo.  

Indo ao texto Marido, também podemos perceber que existem muitos 

mecânicos (risos), embriagados (risos) e muitas porteiras (risos)…  

Muitas porteiras… FG1/A3 

[...] com a mensagem: Até que a morte nos separe… espancada… (risos) 

alguém pode até tentar ajudar como naquele texto, o advogado, o médico, 

que tentaram ajudar a porteira… mas ela pensou: para além de ele ser 

bêbedo… mas ele dá dinheiro… ele não sei o quê… por mais que a 

pessoa diga algo desta tal pessoa, não acaba… e geralmente acaba mal. 

Eu gostei muito disso porque vai ao encontro daquilo que acontece na 

sociedade… FG1/A3 

 

Os sujeitos consideram ser essencial debater esses temas, referindo-se também à atividade 

JVF, que partia dos textos de Francisco José Tenreiro para a discussão de estereótipos e 

preconceitos pessoais e de grupo. Neste excerto, um dos formandos refere-se a essa 

atividade e ao facto de ter falado à turma sobre a questão da igualdade de género: 

 

Eu gostei daquela atividade em que cada um tinha que ter um papel… 

estava escrito alguma coisa… no meu caso foi: eu sou defensor de 

igualdade de género. Então eu tinha de dizer algo a respeito daquela 

frase, então eu gostei… fiquei muito agradado, porque eu pude exprimir 

o que eu sentia a respeito da igualdade de género... até a docente 

perguntou: estás a ludibriar? não, eu senti… (risos) é muito importante 

nós debatermos esses aspetos porque estão relacionados à sociedade, em 

que as mulheres são espezinhadas pelos homens, porque não têm 
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capacidades, não são autónomas… sem algo muito plausível que 

demonstram que as mulheres são inferiores, os homens são superiores… 

são raciocínios assim, feitos de forma não concisa… então, eu gostei 

dessa atividade… FG1/A3 

 

Neste caso parece adquirir destaque a estratégia sobre a atividade, o que é também referido 

pelos formandos, que referem que, na implementação do programa de formação, destacam, 

especialmente, as estratégias: 

 

Uma das coisas que gostei nessas atividades todas, talvez eu diria… vou 

usar um termo mais adequado… uma das coisas que eu abordei... são as 

estratégias de como trabalhar na sala… de como colocar os alunos a 

trabalhar… os pequenos jogos que a mestre fazia... de papelinhos, de 

escrever no papelinho para deixar lá à frente… trazer um quadro para 

marcarmos alguma coisa…   

[...] E também foram uma das partes mais fortes da docente, porque eu 

rapidamente conseguia perceber aquilo… se estivéssemos a usar a 

técnica, a estratégia moçambicana, de ditar tudo ou deixar tudo para que 

o aluno possa procurar, podia ser difícil descobrir em pouco tempo. 

FG1/A4 

 

Os sujeitos fazem referência às “aulas práticas”, afirmando que é importante “demonstrar 

em vez de escrever” e que “as aulas práticas foram aquelas que mais gostamos… foram 

mais marcantes…” FG2/A13. Destacam, nesse sentido, sobretudo as dramatizações, sobre 

as quais referem o seguinte: 

 

[...] a atividade que eu mais gostei e que eu pretendo implementar no 

futuro é a dramatização dos textos. Essa é uma atividade que, no meu 

ponto de vista, faz com que aqueles estudantes que não conseguem falar 

assim na sala de aula, por exemplo, possam falar representando qualquer 

peça teatral. Então, a dramatização, para mim, foi das atividades que 

mais gostei. Nunca tinha feito nenhuma dramatização, infelizmente, nem 
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no ensino primário nem no secundário, mas pude perceber que é algo 

necessário, mesmo no ensino primário, mesmo no ensino secundário. 

Então, a dramatização foi uma das atividades que eu gostei mais.  

[...] Eu gostei porque, no meu ponto de vista, faz com que, o estudante 

que não consegue se expressar, ele possa falar dramatizando, nesse caso. 

Partindo de um determinado texto ou de uma determinada frase, ele vai 

falando sem se aperceber que está a falar… penso que está a falar só para 

fazer rir… mas está aperfeiçoando a falar… e não a falar para si mesmo, 

mas a falar para o público. FG2/A15 

 

Em associações com as estratégias podem ser referidos outros aspetos pelos sujeitos, como 

o modo como foi trabalhado o texto literário e sua articulação com o contexto social dos 

estudantes: 

 

Por um lado, gostei do programa que é apresentado. Trouxe-me três 

partes… A primeira parte é em relação com o carácter científico, com o 

mundo da literatura… a outra parte eu aprendi certas estratégias de como 

posso lidar em algumas aulas, porque alguns temas que estão aqui nós 

vamos trabalhar no ensino secundário…, então, a forma de abordar, a 

forma de explicar… algumas estratégias serão aquelas que a docente 

trouxe na sala de aula… motivar o aluno a trazer aquilo que ele sabe… e 

a última parte é como enfrentar a nossa realidade social, na comunidade. 

FG2/A11 

 

Os sujeitos não se referem, assim, apenas à implementação das atividades, mas também ao 

modo como eram trabalhados os textos literários, com a interpretação segmento a 

segmento, analisando o uso da linguagem, os recursos estilísticos e a linguagem conotativa 

em cada um dos segmentos, antes de partir para uma abordagem mais geral, e que, com 

base na bibliografia consultada relativamente ao trabalho sobre o TL (e.g., Gómez, 2012), 

procurava articular a sua análise com as atividades aí sugeridas: 

 

Em termos das atividades, eu gostei na parte de interpretação, quando a 
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docente já orienta, quando escolhe… escolhia uma pessoa para 

interpretar uma certa frase, o que significava aquela frase.., então… eu 

gostei muito dessa parte porque até agora já estou a começar, a tentar 

interpretar uma coisa e chegar ao consenso que isso quer dizer aquilo. E é 

na parte de interpretação… FG1/A6 

 

Há, ainda, em termos de estratégias, a referência às atividades que envolvem a expressão 

escrita, que consideram que permitiram melhorar as suas competências de produção 

escrita: 

 

Eu acho que um dos objetivos de todas essas atividades que [...] nos deu 

durante esses três anos, digamos assim… eu acho que foi para purificar 

as nossas mentes (risos)… não que elas estejam impuras… mas vamos 

pensar na vertente de escrita, por exemplo, nós fizemos muitas atividades 

escritas e se calhar a maior parte de nós não sabia qual era o objetivo 

porque às vezes… às vezes até [...] nos mandava escrever uma parágrafo 

só… quer dizer, vais para casa, pensas, fazes um parágrafo e trazes… 

então quando nos perguntávamos qual era o objetivo daquele parágrafo… 

eu particularmente não percebia qual era o objetivo… porque não era só 

avaliar e pôr nota… então fui perceber que essas atividades de escrita que 

nós fizemos muito foram também servir para nós melhorarmos a maneira 

como escrevemos. A maneira como escrevemos agora, a maioria de nós 

da nossa turma… eu acho que agora escrevemos… não bem… mas 

escrevemos minimamente, razoável, em relação aos anos atrás. Essas 

atividades melhoraram a nossa maneira de escrever, digamos assim… 

FG2/A15 

 

Os formandos fazem alusão, especificamente, às atividades que pediam para criar um final 

(ou criar um final diferente) para um conto ou uma história (GOD e CHI)...  

 

A12: Eu tenho uma atividade que… que também me surpreendeu… a 

maneira como nos punha nós a pensarmos… no texto do Godido, por 
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exemplo, e do Chiquinho… quando a Mestre nos pedia para nós irmos 

imaginar o fim. Aquilo para mim foi surpreendente… imaginar o fim de 

uma história que você ainda não leu… é meio complicado… mas foi uma 

das atividades que me surpreendeu… a história tinha vários fins e todos 

eles eram aceitáveis… FG2/A12 

 

... e aquelas que, sendo de expressão escrita, consideram como “práticas” e, como tal, que 

contribuem para que, de facto, adquiram competências e não apenas memorizem algo que 

depois será esquecido:  

 

A igualdade de género, também a forma como a docente trabalhou esta 

matéria, também serviu como uma inspiração… como eu devo trabalhar 

na minha sala. Afinal, trazer isto… eu costumo dizer, muita coisa que nós 

não sabemos, nós inventamos… mas porque isto foi mal trabalhado, não 

ficou… nós já estudámos muita coisa que aqui, na faculdade, está a ser 

repetido. [...] nós não conseguimos capturar o importante, porque é uma 

sessão longa de situações, depois muitos apontamentos… FG1/A6 

Mais teoria do que prática! FG1/A8 

… que a prática!… [...] nós às vezes dizíamos: ah!… pequena coisa!, 

pequenas coisas, sempre testes, cada dia sempre testes, já estou cansado, 

já fiz mil provas, já estou cansado (risos)… mas afinal todas essas 

provas, todos esses textos, fez [fizeram] com que nós refletíssemos sobre 

um assunto e… se você escreve, você fica com aquilo… isso, para mim,  

foi uma das melhores estratégias de como guardar todas essas 

temáticas… em mim, principalmente… FG1/A6 

 
Os sujeitos referem-se, também, ao facto de sentirem que os seus contributos eram 

valorizados e o efeito positivo desse reconhecimento na sua motivação: 

 

Começámos a sentir o sabor de um estudante estar na sala de aula à 

frente do seu docente e haver aqui o processo de interação de ensino… 

para o meu caso particular comecei a sentir isso nas aulas [...] de levar a 

mente de um estudante e pôr a circular pelo mundo fora… a perceber o 
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mundo em termos globais. A perceber essa questão de cultura… E essa 

interação entre o estudante e o docente. E essa questão de valorizar o 

contributo, a opinião do estudante… FG2/A13 

 

Indicam, ainda, no geral, o modo como se sentiram ao longo da implementação do 

programa de formação, referindo, ao início, o facto de experimentarem alguns desconforto: 

 

No primeiro ano não me senti à vontade (risos), sendo sincero, no 

primeiro ano não me senti à vontade. Não me senti à vontade porque 

senti uma total diferença na maneira de abordar os temas [...] só acordei 

mais tarde, neste caso no ano passado, e percebi que aquela maneira de 

dar aulas ajuda o estudante a refletir sobre o mundo, sobre tudo. 

FG2/A16 

 

A esse respeito outros sujeitos referem, de forma inversa, que não experienciaram nenhum 

embaraço, sentindo-se livres para se expressarem: 

 

[...] eu acho que foi pela primeira vez desde que comecei a estudar que 

me senti à vontade numa sala de aula foi [...] porque [...] mostrava total 

abertura… quer dizer… qualquer questão era dúvida, era acréscimo [...] 

era bem vindo, eu sentia-me mais à vontade, eu… eu… eu me sentia livre 

de me expressar. Então… sentia-me mais à vontade. FG2/A15 

 

Sim, na questão se sentir-se à vontade, eu digo o mesmo que o A15 disse, 

que nos sentimos… aliás, senti-me, sim, muito à vontade nas aulas [...] E 

eu acho que [...] começámos a viver um mundo diferente… isso eu devo 

confessar… FG2/A13 

 

3.2.5. Considerações sobre as potencialidades da literatura 
 
Sobre o papel da literatura, pretendia-se ouvir os sujeitos, no sentido de aferir se 

consideram que o texto literário, enquanto instrumento de mediação, tinha contribuído para 
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o contacto com outros povos e culturas. Eles começaram por fazer referência aos textos 

e/ou aos autores de que gostaram mais de trabalhar: 

 

Falando dos temas, gostei muito de um poema vasto de José Craveirinha, 

intitulado “África” [AFR], sim, e… sei que [...] não fez essa pergunta 

mas o meu escritor mais predileto é o José Craveirinha (risos) FG2/A16 

 

Agora em relação aos temas abordados, eu gostei mais acho que foi de 

Literatura Africana, não é? Quando estávamos a falar daquela escritora 

moçambicana… Noémia de Sousa [...] foram temáticas que mais me 

marcaram por ela não só falar aquilo que ela sentia, mas também por 

falar com conhecimento de causa que além dela existiam mais pessoas 

que sentiam aquilo que ela sentia mas não podiam falar [VOZ, MAG, 

NGR]. Então, ela com a literatura conseguiu gritar em nome de todo o 

povo que era oprimido. FG2/A15 

 

E mencionaram, depois, o facto de o texto literário permitir o contacto com a alteridade — 

“Eu acho que a literatura praticamente traz ou dá-nos a conhecer os outros povos”, dado 

que carrega consigo “as marcas estruturais da sua identidade” FG2/A11 —, aludindo a 

vários temas que foram convocados pela literatura: 

 

A LAII “Prisão” [PRI]... sentimento de… tu sentires-te preso, mas a 

mente não está presa. Isso é possível. Podemos estar presos aqui, mas 

podemos sonhar além do que são as nossas expectativas. O sentimento de 

irmandade [P1L] também foi muito importante porque temos de ser 

irmãos, com certeza, não só entre nós, mas também com outros povos… 

FG1/A5 

 

[...] quero falar de Jorge Barbosa mesmo, do seu tema que tem a ver com 

viagens [VGS]… por que é eu me inspirei nesse tema? [...] Porque o país 

que nós estamos em Moçambique é um país que não se deve sonhar, 

ninguém deve sonhar, porque é um país que não possibilita alguém 
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realizar seus sonhos… FG1/A1 

 

Esse poema permite fazer a articulação com uma das principais potencialidades do TL que 

é o contacto com outros povos e outras culturas, podendo, mesmo, permitir a viagem 

psicológica e imaginada a outros locais. No excerto que se segue, o sujeito parte do poema 

para manifestar o seu desejo de visitar Portugal, referindo que é livre para imaginar essa 

viagem na sua mente: 

 

Na questão do poema “Viagens”… de certa forma nos ajudar assim a ter 

comunicação com outras culturas, outros povos, não de forma direta, mas 

de forma indireta… através do texto, usamos a temática… nós podemos 

procurar viajar, quer dizer, nós identificamos com ele, nós temos um 

desejo profundo no nosso coração e também encontramos a mesma 

situação no texto. Então, nessa questão nós podemos procurar entrar em 

comunicação com o nosso desejo e procurar saber o que está atrás do que 

nós desejamos… quando chegar em Portugal, por exemplo, fazer o 

mestrado ou coisa parecida… Quando encontramos esta temática aqui, 

podemos pelo menos procurar saber também como é que é Portugal, 

apesar de haver tantas formas que vão-me impedir de eu chegar lá, posso 

saber em Portugal como é que é, as pessoas como é que são… FG1/A1 

 

Há, também, várias referências aos textos do escritor José Eduardo Agualusa, trabalhados 

na disciplina de LAII, referindo-se quer às questões culturais que lhes chamaram a atenção, 

quer a episódios relacionados com os processos de construção identitária: 

 

Deixando as obras ou os textos literários aqui de Moçambique… que é a 

nossa cultura, dos outros mesmo… aquele texto do estranho em Goa 

[RCE] trouxe-nos quase todo um relatório, ou quase o relatório cultural 

de lá de Goa… acho que aquele texto traz vários percursos. Naquela 

parte que diz… abanar a cabeça da esquerda para a direita que é uma 

maneira específica de Goa de se dizer sim… então, apareceu no texto 

essa questão… porque é uma marca cultural? Porque significa isso 
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apenas para aquele povo, aquela cultura… Não só, da gastronomia, 

aproveitamos aprender… aprendemos também a maneira como os povos 

se comportam em termos de gastronomia… FG2/A13 

 

No que diz respeito à literatura, eu vou falar do texto de Agualusa, que é 

Um Estranho em Goa… (risos) Sim, mas eu fui mais nesse texto porque, 

com certeza, que ajudou-nos a conhecermos outros povos, se formos ver 

a temática do texto está virada a essa questão porque tem uma 

diversidade em termos de culturas… e os motivos é… são porque 

fizeram-me viajar um pouco àquele tempo [...] FG1/A5 

 

O A13 fez-me lembrar do mesmo texto do Agualusa, Rio Negro [RIT], 

que ele faz a descrição dessa parte da Amazónia… mas no fim faz uma 

caraterização do povo indígena e dos seus hábitos culturais e diz que as 

raparigas, depois da primeira menstruação elas são tiradas os fios de 

cabelo um por um… essa como uma das coisas que eu aprendi desse 

povo que eu não sabia… FG2/A15 

 

Esses textos / excertos textuais são tomados também como inspiradores e referidos por um 

formando como uma influência para que começasse a escrever alguns textos:  

 

[...] os textos de… Agualusa, por exemplo, para mim são uma inspiração. 

Para os que acompanham as histórias que eu conto no facebook… nesses 

dias já construo narrativas [...]  há-de sentir ali a presença dele nos meus 

textos, quer dizer, eu me inspiro nele. Levei uma parte da sua escrita para 

mim, porque gosto como ele escreve. FG1/A4 

 

Há referências à Carta do Achamento do Brasil de Pero Vaz de Caminha, tomada como 

um instrumento que permitiu com que os sujeitos conhecessem os índios americanos e com 

os quais procuram pontos de contacto: 

 

Por exemplo, questão de Carta do Achamento do Brasil, aqui nós ficamos 
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em contacto… ficamos a perceber qual foi essa cultura desses povos, 

viviam assim… casas assim, comiam isto, quer dizer… não só a África, 

também na América, tinha uma comunidade que não estava assim 

muito… não sei como dizer…  

[...] tinha uma cultura diferente dos europeus, sim, então, ficamos em 

contacto… num outro continente estavam também pessoas com este tipo 

de vida… e se calhar… nem vestidos… nós cá na África usávamos sacos 

(risos)… FG1/A6 

… tapávamos as nossas vergonhas… (risos) FG1/A4 

… sim, pelo menos tapávamos as nossas vergonhas… tudo isso para 

termos essa informação, sabermos outras culturas… como eram as 

pessoas antes da colonização… da cultura europeia… por causa da 

própria literatura. FG1/A6 

 

Relativamente ao conto “A Galinha e o Ovo” de Luandino Vieira [EGO], estabelecem 

relações de identificação e proximidade, ao indicar que “parece-se com uma realidade” 

“moçambicana”, referindo-se a “coisas que acontecem nos vizinhos, perto da minha casa”, 

que permitem deduzir que “afinal angolanos vivem assim como eu vivo… (risos) … não 

há diferença alguma” FG1/A4. 

Ainda no que diz respeito ao contacto com o Outro com a mediação da literatura, os 

sujeitos referem-se ao poema “Vadiagem” de António Jacinto, não incluído no nosso 

referencial, mas trabalhado nas aulas de LAII, mencionando que o TL é “uma maneira de 

eu conhecer os outros povos” FG2/A13. Referem, relativamente a todos os textos, em 

termos gerais, que “É através da leitura… nem precisamos assim de viajar, ir até esse país 

continente… na sua casa, sentado, com a obra literária você está a conhecer o mundo, você 

está a ficar informado, quer dizer está perto das coisas” FG1/A6. Os sujeitos indicam que 

os comportamentos das personagens dos textos os levavam a refletir e discutir situações 

e/ou atitudes: 

 

Para além de “A Cartomante” [CTM], o texto “Dina” [DNA], pela 

atitude do pai, como ele agiu depois do que se passou com a filha… com 

a indiferença que ele tinha… Então, eu lembro-me que quando 
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abordamos esse texto, na sala, muitos de nós diziam, se fosse eu faria 

aquilo, se fosse eu faria aquilo… então, quando eu li aquele texto, a 

atitude do pai da Dina me deixou assim indignado e quase furioso… 

gostaria que fosse eu naquele papel a desempenhar a função do pai da 

Dina (risos)… FG2/A12 

 

Os sujeitos evidenciam que as reflexões efetuadas e a discussão em sala de aula eram, 

posteriormente, articuladas com as realidades circundantes, a vida na sua comunidade: 

 

[...] Tem aquele texto de Agualusa que fala das florestas do Brasil 

[RIT]… o acompanhante que leva os hóspedes no barco… quer dizer os 

hóspedes estão muito com medo e ele tão livre como se não estivesse a 

acontecer nada… Isso faz-me ver que, quando eu estou em casa, há 

meios da natureza com os quais já me familiarizei e sinto-me bem mas 

que os outros, por não se terem familiarizado, por não fazerem parte 

daquele ambiente, ficam assim… ficam atormentados… qualquer povo 

que viajar para um outro lado e se cruzar com uma outra realidade logo a 

primeira reação não vai ser assim tão boa… haverá um medo, uma 

hesitação, um receio… e pouco a pouco vai-se habituando… FG2/A13 

 

[...] o aprendizado foi muito bom! Porque…, como o colega vinha 

dizendo, o objetivo principal era de profissionalismo… em vez de 

sairmos só com o papel. Quando sairmos daqui, lá na comunidade 

tentamos mostrar uma referência. Por exemplo, este texto da galinha e do 

ovo [EGO] são coisas que acontecem lá na comunidade… você saber 

resolver…. Conseguir mostrar à sociedade que é um pouco diferente 

daquilo que eles pensam… Levar essas ações à realidade. FG2/A17 

 
No contacto com a alteridade, os textos literários permitiram, segundo os formandos, 

trabalhar, também, preconceitos e estereótipos, ao relacionarem os episódios e as imagens 

que extraíam e analisavam de um determinado texto com a sua mundividência: 

 

A docente sempre que descobrisse em nós alguma tendência de 
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discriminação, de… FG2/A13 

… de preconceito… FG2/A12 

… de preconceito, a docente nunca nos aparecia assim de forma clara 

para nos dizer isto não, isto sim… arranjou uma estratégia de trazer… 

procurar um texto relacionado com a realidade… para a gente trabalhar 

aquele texto e terminarmos… seja com um teatro, ou um debate… 

qualquer coisa que, no final, cada um ia varrendo a sua  mente, sem saber 

que estava a fazer a limpeza (risos). Acho que o fim último foi mesmo de 

trabalhar com a nossas mentes. FG2/A13 

 

3.2.6. Implicações na sua futura atividade docente 
 

No que se refere à implementação de atividades de teor intercultural nas suas aulas, os 

sujeitos referem, por iniciativa própria, a intenção de o fazerem, sobretudo baseando-se em 

algumas atividades realizadas: 

 

… sim, também vou falar um pouco da questão da identidade que nós 

vimos nas aulas… eu acho que este tema foi muito importante para nós. 

[...] acho também que é importante é nós como futuros profissionais… 

esta mensagem, essa formação que nós tivemos durante essas aulas, é 

uma reflexão que precisamos de levar connosco para a sala de aulas… 

porque…  poderá ajudar os nossos alunos de modo a que eles também 

possam pensar como nós… por exemplo, para o meu lado, aquilo que eu 

carrego comigo, acho que já está mesmo marcado na minha cabeça, 

graças a Deus, a minha tendência será mesmo de trabalhar sem fugir [...] 

no sentido de consciencializar os meus alunos a valorizarem-se uns aos 

outros independentemente da sua identidade. FG2/A12 

 

Os formandos indicam, igualmente, que, uma vez que as “temáticas foram muito 

importantes” para si, consideram que “foram importantes” também para os seus “colegas” 

e que, nesse sentido, gostariam que eles “pudessem levar essas temáticas, pudessem 
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expandir na sala de aulas” FG1/A3, pois, de entre as atividades que foram trabalhadas no 

programa de formação, “não há nenhuma atividade estranha para implementar no ensino 

básico, assim como secundário… só depende do contexto… o que o professor vai 

implementar [...] o professor deve saber como adequar essas atividades dependendo dos 

objetivos de cada aula” FG2/A16. 

Questionados sobre as atividades do programa de formação que poderão realizar e/ou 

implementar no futuro com os seus alunos, os futuros professores referiram-se a atividades 

lúdicas relacionadas com a LP para a comemoração de datas festivas... 

 

[...] há dias, o professor L. disse que, daqui a um ano, vamos introduzir 

um sistema em que todos os professores terão de fazer alguma coisa 

visível nas suas escolas. [...] e eu até estava a falar sobre isso, anteontem, 

quando estávamos indo a casa, eu disse para ele: estou a pensar no 

próximo ano, quando eu voltar à minha escola, trazer, pedir aquele jogo 

de bingo da docente, quero introduzir na minha escola exatamente no dia 

de Língua Portuguesa. É que não há atividades na escola! Há dois anos 

que eu saí, nem nos dias festivos… nem no dia 1 de junho, nem 

concursos… FG1/A4 

 

... assim como a atividades relacionadas com a promoção da equidade de género, 

articulando essa informação sobretudo com o problema que identificam nas escolas 

relativamente à gravidez precoce, 

 

Em temas transversais, aquela atividade sobre o género… é importante 

para colocar no ensino secundário para incentivar as meninas porque 

ultimamente estou a ver que está a caminhar do pior para o grave em 

relação às gravidezes precoces… então, também é importante. FG2/A17 

 

Destacam, assim, o importante papel da literatura, enquanto mediadora, para a promoção 

de atividades interculturais, dado que pretendem “carregar esta literatura para as nossas 

atividades lá na sala de aula”, referindo que hão de “usar esses métodos de … ler… 

selecionar um texto”. Nesse sentido e relativamente à seleção dos textos afirmam o 
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seguinte: 

 

… o professor ler um texto e ver: ah, este texto vai ser útil para a minha 

turma… tem um tema importante para a minha turma… se calhar na 

atualidade está a acontecer isto… Este texto trata dessa temática… Então, 

levo, vou à turma… a turma lê o texto e tentamos interpretar o texto, 

fazendo toda a análise, e depois o debate…. [...] Então, procuramos 

carregar o conteúdo ou a mensagem do texto e discutir com os alunos. 

Nessa discussão, um dá o seu ponto de vista, o outro dá… o outro 

também sucessivamente… Isto cria um ambiente de reflexão dentro dos 

alunos… não só, o aluno já começa a ver-se… não só como um simples 

aluno, assim um inferior… começa a ver-se como alguém que talvez 

pode fazer alguma coisa para a sociedade… pode ser, se calhar, em 

algum momento, útil para a sociedade. Isso começando lá no secundário 

é mais positivo porque chega aqui é mais para avançar do que começar 

do zero, como nós… FG2/A13 

 

Especificamente sobre os textos que os sujeitos mais gostariam de trabalhar com os seus 

alunos nas aulas, destacam-se os seguintes: i) “Viagens” FG1/A1; ii) “A Cartomante” 

FG1/A7, iii) “Filosofia de Elevador” FG1/A8, iv) “À minha terra” FG1/A1 — “a questão 

da minha terra podia mais trazer incentivo, autoestima aos estudantes, a sentirem-se úteis 

onde nasceram, o seu país… a terem orgulho” FG1/A1 —, v) “Ao desconcerto do Mundo” 

FG1/A4, este último “por causa da injustiça que nós vivemos no país, tenho de mostrar às 

crianças o porquê de um ladrão de galinhas estar preso e aquele que prejudica um milhão 

de pessoas estar aí ainda” FG1/A4, texto sobre o qual referem que “foi um texto muito 

complexo, mas que eu gostaria de mencionar e de dar aos meus alunos porque, se formos a 

ver, traz um pouco daquela… uma balança entre aquilo que é o bom e aquilo que é o 

mau…” FG1/A5. 

O texto literário é, assim, visto pelos sujeitos não só como um instrumento de mediação 

com a alteridade, mas também como um elemento motivador, que lhes permite sonhar: 

 

Motivar nesse caso… porque há sempre empecilhos na vida social… há 
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muitas palavras que vêm para desmotivar os seus alunos [...] posso usar 

esse texto para dizer que: não, o seu desejo vai muito além do que você 

pensa. Você pode chegar a sítios mais altos do que você pensa. Não se 

deixe levar por certos falaram ou por certas dificuldades”. FG1/A1 

 

Alguns dos meus alunos acabam por desistir porque dizem: ah porque o 

meu pai não estudou, a minha mãe não estudou, então eu vou estudar 

para terminar onde? Vou terminar da mesma maneira que o meu pai, que 

estudou e parou por aí, não foi mais além. Então, não tem porquê eu ter 

de continuar a estudar. Então, devemos incentivar com esse texto, como 

o colega estava a dizer, motivar, mobilizar, com algumas estratégias 

como o colega A4 estava a dizer, outras metodologias de ensino. Dar a 

entender que eles podem ir mais além e ultrapassar o que eles vinham 

tendo como dificuldades. FG1/A8 

 

Os sujeitos referem-se não apenas aos textos literários, mas, também, às estratégias 

utilizadas para os trabalhar, tendo como base o programa de formação. Assim, refere um 

sujeito a mais-valia de “todas aquelas estratégias eu levei” FG1/A4, destacando os jogos 

realizados em grupo, com a recolha de informações a partir de informações e imagens 

recortadas: “Para mim,  [...] aquele jogo de identificar o escritor… daquele país… é um 

exercício importante para o ensino secundário, assim como para o ensino básico” 

FG2/A14. Referem que cada estratégia “pode ser usada para muitos outros temas”, como 

“a questão de cada autor a sua obra… para o aluno dizer estas obras são de Mia Couto, 

estas são de Ungulani Ba ka Khosa, estas são de …” FG2/A13. E os sujeitos destacam, 

ainda, algumas estratégias que não permitiam que os alunos copiassem ou memorizassem a 

informação: “A escola põe-os a decorar os locais… mas a docente o que é que fazia [...] os 

números estavam diversificados… os meus não eram os dela… e isto o que é que…  

tirava? Se ela me copia, ela está errada” FG1/A4. Os sujeitos concluem, relativamente às 

estratégias, que “todas aquelas estratégias pequenas, que parecem tão ínfimas”, na verdade 

“elas deixam muita coisa nos alunos, quer dizer, sem fazer esforço, as crianças aprendem”, 

pelo que consideram que o facto de levarem algumas dessas estratégias para as suas 

(futuras) aulas “será um dos pontos fortes meus” FG1/A4. 
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3.2.7. Sugestões e recomendações 
 
Ao nível da análise crítica do programa de formação, pediu-se aos formandos que 

deixassem as suas opiniões gerais, assim como sugestões e recomendações que 

considerassem úteis para o melhorar. 

Começam, assim, os sujeitos por referir a sua opinião pessoal sobre se gostaram ou não do 

programa, indicando que “O programa é bom e deveria continuar sendo assim” FG2/A13, 

que “as atividades foram excelentes” FG1/A1 ou que gostaram de tudo integrado: “Visão 

geral dos conteúdos, programa, atividades, maravilhoso, nota 10, ou melhor nota 100 

(risos).” FG1/A5. Isto porque, na sua opinião, o programa ajudou a superar lacunas no 

ensino secundário e a mudar a perspetiva sobre o estudo da literatura — “Eu gostei muito 

das aulas e eu pensei que literatura fosse um bicho de sete cabeças, quando entrei aqui, 

porque eu não sabia quase nada de literatura. [...] eu comecei a perceber, abrir minha mente 

[...] já aprendemos muito” FG1/A9 —, tendo-se operado algumas mudanças na sua 

mundividência: “Eu acho que mudou alguma coisa, a minha maneira de pensar mudou, 

agora consigo… consigo respeitar o outro, assim como ele é, como fala [...] então já 

respeito os outros” FG1/A10. 

Gostaríamos de realçar a avaliação positiva do programa como resultado do desempenho 

pessoal dos formandos, ou seja, o facto de se sentirem reconhecidos, aspeto sobre o qual 

indicam que todos os alunos se deviam esforçar para ter bons resultados: 

 

Quem não quer aprender, não aprende. Mas quem quer aprender, 

realmente aprende. [...] No meu caso, eu dispensei a todas as cadeiras de 

literatura. E isso é positivo. Gostaria que, se por acaso fosse possível, que 

todos os estudantes tivessem esse mesmo espírito de se esforçar para 

aprender mais. FG1/A5 

 

Há, nas respostas a todas as questões colocadas, uma referência às diferentes estratégias 

utilizadas ao longo do programa de formação, que os estudantes vão colocando em relevo 

— “Acho que as estratégias que a docente deixou na sala, a forma de abordar os 

conteúdos… limpou, formatou a nossas mentes…” FG2/A15 —, indicando aspetos como 
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“marcação de presenças. (risos)” FG1/A7, que os fazia acordar de “madrugada a pensar 

«tenho de participar literatura» (risos). Você pensava em ter falta e você já corria 

mesmo…” FG1/A7, a preparação de material didático e a preparação de sínteses e 

apresentações para os alunos —  “o fornecimento de material” FG1/A5 — e, ainda, 

aludindo ao ensino e acompanhamento individualizado: “preocupada, acompanhando [...] o 

estudante individualmente [...] não reparava a todos, mas sim fazia acompanhamento 

àqueles alunos necessitados… fazia acompanhamento individualmente… (risos)” FG1/A7. 

Alguns formandos aproveitam este espaço de sugestões e recomendações para referirem as 

lacunas que sentem em outras áreas e pedirem apoio nesse sentido, indicando que 

gostariam que a docente “aprofundasse mais era a área da gramática” FG2/A14, porque 

“Não foi muito explorada nesta cadeira de literaturas… até que tivemos, mas em algum 

momento…” e questionando “porque é que [...] não pode nos dar a cadeira de Língua 

Portuguesa?” FG2/A13, no sentido de poderem “aprender mais” FG1/A5. E utilizam este 

momento final, também, para referir que o programa de formação lhes poderá servir de 

exemplo na sua futura atividade docente:  

 

[...] este programa que tivemos, desde o 1.º ano até este ano eu acho que 

foi um programa bom e que devia continuar… e que os professores que 

tiveram chance de ter este programa, que somos nós, pudéssemos usar 

como exemplo e carregar para o ensino… FG2/A13 

 

Especificamente sobre as recomendações, sugerem a implementação do programa de 

formação com outros estudantes, para “que não ficasse só para nós… mas também para os 

outros… para poderem perceber esta situação…” FG1/A3, no sentido de “a abordagem que 

usou connosco também possa vir a usar com outros colegas que estão a vir, que ainda estão 

no primeiro ou segundo ano, para que eles também se informem e tenham” FG1/A5 / “essa 

oportunidade” FG1/A8. Outros formandos referem que, em forma de “conselho que daria 

aos outros que não são do curso de português” gostariam “que incluíssem no minor a 

cadeira de literatura” FG2/A14. E outro futuro professor em formação refere que gostaria 

que a docente  
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[...] criasse condições de formar os outros docentes nas metodologias [...] 

porque eu consegui notar uma grande diferença em termos de 

metodologias. [...] quando nota que a turma está fraca, acho que senta, 

reflete… o que é que eu posso fazer para melhorar a turma?… Eu 

acredito que essas estratégias, essas metodologias… para os outros 

docentes… não sei se eles têm tempo de sentar… pode ser uma pequena 

formação nesta maneira de pensar, nesta maneira de trabalhar com os 

alunos… quando eles veem que a turma está fraca, que arranjem formas 

em como ultrapassar essas dificuldades nos estudantes… FG2/A12 
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Em síntese... 
 

Fazendo agora uma síntese no que se refere às vozes dos sujeitos relativamente ao 

programa de formação, destaca-se a referência inicial a projetos e sonhos futuros que 

articulam com esta formação universitária inicial, quer sobre a profissão docente e o facto 

de pretenderem contribuir para a melhoria da qualidade de ensino, colmatando as 

dificuldades dos seus alunos, quer sobre a progressão académica que almejam ou a 

realização de outros cursos e/ou de atividades de escrita, cujas motivações surgem não só 

de uma vontade interior já intrínseca, mas também da motivação causada pelo programa de 

formação. Nesta medida, podemos considerar que este programa constituiu, de algum 

modo, um impulso para refletirem sobre o processo de educação no seu país e sobre o seu 

futuro papel como professores e educadores das futuras gerações. 

No que diz respeito à reflexão sobre os processos de auto e heteroconscientização 

identitária e cultural, os sujeitos consideram que o programa de formação lhes permitiu 

reflexionar sobre os vários sentidos de pertença e sobre o contacto com outros povos e os 

seus hábitos e costumes. É neste sentido que se identificam com Dervin (2010b) e a sua 

noção de “identidade cultural”, que integra processos mutáveis, contextualizados, 

dependentes do sujeito (eu) e da alteridade (tu). Referem-se, também, à interação com a 

alteridade, afirmando a dificuldade em saber onde traçar o limite, ou seja, querendo 

caminhar no sentido de aceitar o Outro e adotar uma posição cada vez mais etnorrelativa, 

mas receando interferir na liberdade do Outro.  

Os sujeitos indicam que o programa favoreceu uma mudança na sua mundividência e no 

modo como se relacionam com a alteridade. Essa mudança surge como resultante da 

construção de relações com base na aceitação e no respeito, aceitando quer a diferença, 

quer a diversidade, quer, ainda, a complexidade inerente a cada ser humano.  

Quanto aos temas de que mais gostaram ou que consideraram mais pertinentes no 

programa de formação implementado, referem a igualdade de género —, associada, 

também, à violência doméstica —, a colonização e a história e formação da LP.  

Destacamos, nesse sentido, a adequação e utilidade destes temas neste contexto para 

trabalhar a relação com o Outro e os preconceitos e estereótipos, que, permitindo a 

discussão aberta de questões com impacto na sua vida, poderão ser conducentes à assunção 

de posicionamentos mais etnorrelativos.  
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No que diz respeito ao valor e relevância que reconhecem nas atividades, os sujeitos 

focaram, sobretudo, aquelas que consideram que lhes permitiram conhecer o Outro82, i.e. 

as atividades que lhes permitiram viajar para outro local, seja através de pesquisas sobre os 

países e da posterior descrição de um dia num determinado país, seja através das imagens, 

neste caso vendo um documentário sobre a LP no mundo, seja, também, através de 

vivenciar uma situação hipotética em que iriam receber um visitante estrangeiro nas suas 

casas, ou, ainda, discutindo em grupo visões generalizadas sobre si e o seu povo, como na 

crónica “Sete Sapatos Sujos” de Mia Couto, estas duas últimas atividades com a mediação 

da literatura e a todas inerente a partilha de mundividências com a turma.  

Relacionando as atividades com o papel da literatura como instrumento de mediação, os 

sujeitos referem a atividade realizada com base nos contos “A Cartomante” e “O 

Marido”83, que se relaciona com a temática muito referida da equidade de género e da 

violência doméstica. Indicam, também, como uma das atividades preferidas o facto de 

terem discutidos em grupo, debatendo e opondo argumentos, os preconceitos e estereótipos 

pessoais e coletivos, ao nível do grupo turma, da comunidade e da sociedade84.  

Mais do que centrarem-se nas atividades, os formandos referem-se às estratégias, 

evidenciando desde aspetos de organização, como a preparação de material didático ou a 

marcação de presenças, até estratégias de introdução de unidades didáticas ou de 

verificação de pré-requisitos com recurso a jogos, por exemplo, até às estratégias de 

interpretação e análise dos TL. Colocam em destaque principalmente as dramatizações85 

por considerarem que permitem falar abertamente através de outra voz e, desse modo, 

dizer-se o que se pensa e sente. Mencionam, ainda, as atividades de expressão escrita, de 

criação de um final para uma história ou conto e os comentários de uma frase, situação, 

episódio ou da relação do tema do TL com as realidades que o rodeiam. Ao nível da 

análise crítica das atividades do programa de formação, os sujeitos dão realce, também, ao 

modo como se fazia a articulação entre as atividades que partiam da exploração de um TL 

e o seu contexto social, no sentido que é atribuído por Wąsikiewicz-Firlej (2012) à 

literatura, i.e. como um elemento de mediação que permite não apenas vivenciar a 

alteridade, mas, também, contactar com pontos de vista plurais. 

                                                
82 Atividades referidas por códigos: DOP, LVP, RCE, MIA. 
83 Atividade CTM. 
84 Atividade JVF. 
85 Atividades PIG, DGD, EEC. 
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Quanto às potencialidades da literatura, os sujeitos referem, inicialmente, os textos que 

mais gostaram de trabalhar86, destacando-se textos de literatura moçambicana, angolana, 

são-tomense e cabo-verdiana, e, ainda, a Carta do Achamento do Brasil (LPB). Integradas 

nos guiões desses textos estão atividades diversificadas, relativas quer à expressão dos seus 

sonhos e desejos, quer à partilha de experiências de vida, quer, ainda, a discussões com o 

grupo turma sobre as temáticas predominantes. Justificam as suas escolhas referindo que 

estes textos permitiram o contacto com a alteridade, i.e. o contacto com outros povos e 

culturas, referindo-se a questões culturais específicas do Outro e a aspetos das realidades 

circundantes com as quais estabelecem articulações com o TL, no sentido que é atribuído 

por Abdallah-Pretceille (2010, p. 147) à literatura enquanto “genre inépuisable pour la 

rencontre de l’Autre”. Mostram, assim, tomar a literatura como aquele instrumento que faz 

tudo o que nos rodeia ficar mais perto: “com a obra literária você está a conhecer o mundo, 

você está a ficar informado, quer dizer está perto das coisas” FG1/A6. 

Ao fazerem a articulação com a sua (futura) atividade docente, os formandos referem que 

pretendem implementar nas suas aulas algumas atividades de teor intercultural com base 

naquelas que foram realizadas e, especificamente, no plano de formação. Evidenciam, 

aqui, os jogos relacionados com a LP e as atividades relacionadas com as questões de 

género, no sentido de trabalharem sobretudo no combate à gravidez precoce. Destacamos o 

facto de afirmarem que irão utilizar a literatura como instrumento de mediação, levando 

para a sala de aulas textos87 que consideram ter temáticas adequadas à turma para se 

discutirem com os alunos, procurando sempre valorizar os seus contributos, de modo a que 

esses (hipotéticos) alunos se sintam valorizados e motivados, tomando, neste sentido, o TL 

também como um instrumento ao qual se pode recorrer para motivar os alunos, no sentido 

referido por Bhabha (1994) de third space, onde se abre um campo de possibilidades de 

interações culturais, e por Matos (2011), quando refere o papel da literatura para a 

construção de imagens de si e do mundo. 

Importa destacar, nesta síntese, a referência quer a um estranhamento inicial e algum 

desconforto, quer a um sentimento de à vontade logo à partida e à sensação de liberdade de 

expressão.  

                                                
86 Indicamos os textos referindo os códigos das atividades: AFR, VOZ, MAG, NGR, PRI, P1L, VGS, RCE, 
RIT, PVI, EGO. 
87 Os sujeitos referem, diretamente, alguns textos, entre aqueles trabalhados no programa de formação, que 
gostariam de trabalhar com os seus alunos nas aulas, como, utilizando o código das atividades, os seguintes: 
VGS, CTM, PRINT, MTR e CAM. 
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Parece-nos pertinente destacar, ainda, algumas informações que surgem intrincadas no 

discurso dos sujeitos e que apontam para um processo evolutivo ao longo do programa, 

que nos parece um passo fundamental para o desenvolvimento da CI, sobretudo ao nível 

das potencialidades da literatura para transportar os formandos para uma outra realidade 

(Wąsikiewicz-Firlej, 2012) e para se relacionarem com a alteridade, trabalhando quer 

imagens e visões relativamente estanques e imutáveis (Abdallah-Pretceille, 2010), quer 

refletindo sobre preconceitos e estereótipos (Dervin, 2010a). 

Há, da parte dos sujeitos, uma aceitação de que nenhum de nós é perfeito, que todos temos 

preconceitos com os quais temos de lidar todos os dias, que procuramos estar sempre 

abertos à diferença e aceitar a diversidade, mas que isso não resulta de um movimento 

único e imediato, que não basta “estalar os dedos”, pois trata-se, necessariamente, de um 

processo evolutivo e nunca fechado. Isto é, a nosso ver, um passo fundamental para o 

desenvolvimento da CI. É nesse sentido que a visão dos sujeitos aponta para uma 

perspetiva mais igualitária entre os seres humanos e de promoção dos valores democráticos 

e humanos. Na página seguinte procurámos esquematizar esta síntese, através da 

recuperação da imagem da árvore, cujo valor simbólico e contextual foi já referido. 
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Figura 14 - Esquema síntese dos resultados do Focus Group 
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3.3. Síntese da análise e conclusões 
 
Neste subcapítulo final vamos apresentar a síntese da análise realizada nas secções 

anteriores através da identificação de indícios do desenvolvimento da CI e das 

caraterísticas do programa de formação que se consideram mais potenciadoras do 

desenvolvimento dessa competência. Em termos de identificação desses indícios, partimos 

quer dos modelos teóricos de CI convocados neste estudo, quer dos objetivos de formação 

do nosso referencial, integrados em diferentes dimensões dessa competência. Procuramos, 

ainda, verificar quais as caraterísticas do programa e especificamente das atividades que 

proporcionaram um trabalho sobre as três macrocategorias que enformam o RF, i.e. os 

processos de construção identitária, a análise dos discursos dos sujeitos no que se refere à 

identificação e questionamento de estereótipos e preconceitos, e, ainda, à relação com a 

alteridade. Todos os indícios identificados têm como finalidade última contribuir para o 

processo de ensino e de aprendizagem de línguas, seja através da assunção por parte dos 

sujeitos do estudo da função de mediadores culturais, seja na identificação de caraterísticas 

do programa de formação que podem apoiar a construção de programas de educação 

intercultural ao nível da formação inicial de professores na UR.  

 

3.3.1. Indícios do desenvolvimento da competência 

intercultural 
 
Analisamos aqui os indícios de desenvolvimento da CI que possam estar associados à 

implementação do programa de formação. Recordamos que, subjacentes à conceção do 

nosso RF, não estão modelos de desenvolvimento, mas modelos composicionais e 

coorientacionais da CI, que têm, também eles, uma perspetiva de desenvolvimento. Estes 

modelos não tomam a CI de forma estanque e objetiva, passível de ser mensurável com 

base em critérios concretos de avaliação (vide secção 1.3.2. da Parte I), mas como uma 

competência que passa por processos constantes de retrocesso e avanço, que se assume, 

por vezes, de forma contraditória, em tensão e, inevitavelmente, sempre de forma 

complexa, num desenvolvimento que não é linear.  

É, nesse sentido, que procuramos indícios de uma competência que se defende que está 
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sempre em processos de reconfiguração e nunca completamente adquirida ou 

desenvolvida. Uma competência marcada, também pela instabilidade que carateriza o 

mundo atual e no qual, como referem Araújo e Sá, De Carlo e Melo-Pfeifer (2010), o 

contacto entre diferentes sujeitos e culturas, por si só, não conduz necessariamente e 

automaticamente à abertura face ao Outro e à promoção da CI.  

Considerando a identidade como um dos elementos fundamentais da EI (Bleszynska, 

2008; Dervin, 2010a, 2015a), as atividades visavam que os formandos se empenhassem em 

processos de autoconhecimento e autoconscientização identitários (Byram & Zarate, 1997; 

Matos, 2011; Rogalska-Marasińska, 2015). Neste âmbito, os sujeitos demonstraram, ao 

longo da implementação do programa, a capacidade para expressarem elementos que 

consideraram que os caraterizam numa perspetiva multidimensional e complexa, 

valorizando os elementos linguísticos e culturais que os enformam. Importa referir, neste 

âmbito, que os processos de construção dos seus sentidos de pertença integraram o 

contraste com a alteridade e o reconhecimento de semelhanças e de diferenças, 

contribuindo, assim, para que a identidade se construísse, também, através da expressão do 

eu em contraste com a identidade do Outro, em processos de (re)construção que Abdallah-

Pretceille (2006) refere como “return to one’s self”. 

Identificámos, assim, processos de construção identitária por parte dos sujeitos que 

denotam “maneiras diferentes de organizar o conceito de identidade” (Malizia, 2014, p. 

242). Nesse sentido, os sujeitos constroem-se no processo de interação, ou como referimos 

acima, na antecipação desse processo, através de representações de si, manifestando, deste 

modo, em maior ou menor grau, uma conscientização do caráter “construtivo” da 

identidade, ou seja, de que a construção identitária se institui como um processo 
complexo, sempre em devir. Para esse processo contribuem as afirmações de abertura 

ao Outro e de valorização da diversidade, patentes nos textos dos sujeitos através de 

posicionamentos que denotam perspetivas etnorrelativas, referidas também por Deardorff 

(2006), no seu Modelo Piramidal da Competência Intercultural, como um dos resultados a 

alcançar ao nível interno no que se refere ao desenvolvimento da CI (Spitzberg & 

Changnon, 2009, p. 13) .  

Em termos identitários, verificámos, com base na discussão da secção anterior, que esses 

processos de reflexão e (re)construção identitária foram sendo materializados, 

modificados, adaptados com base no diálogo com o Outro, aquele do TL, e consigo 
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mesmo. Esses processos foram, igualmente, convocados pelas atividades e pelos próprios 

sujeitos num diálogo que os colocou em confronto com diferentes sentidos de pertença e 

identidades, que, de forma global, contribuíram para a afirmação da identidade como 

multidimensional e mutável. 

Convocamos, neste sentido, o conceito de “identidade narrativa” de Ricoeur (1991) (vide 

secção 2.2.3. da Parte I), uma vez que integra o modo como os sujeitos se apresentaram, 

expressando a sua identidade e os processos a ela subjacentes através de narrativas 

que integravam não apenas caraterísticas identitárias, mas, também, experiências, 

valores, sonhos, desejos, e o modo como viviam os vários aspetos da vida, como, por 

exemplo, as crenças, os rituais e as relações de género. Importa, aqui, referir, em termos 

de indícios de desenvolvimento da CI, que eram visíveis os processos de mudança, 

transformação e transmutação, através da expressão de elementos contraditórios e de 

questionamentos sobre si e sobre os outros, numa busca de si enquanto ser complexo e 

contraditório.  

Destacamos, ainda, em termos identitários, a importância desse percurso traçado pelos 

estudantes, que, marcados por uma identidade étnica e do grupo, revelaram esforços 

de a conciliar com as suas caraterísticas individuais e com sentidos de pertença mais 

alargados (e.g., o contato com o Outro estrangeiro, as interações pelas redes sociais, a 

influência dos media, dos TL, dos documentários), confrontando-as e procurando 

acomodar todos esses sentidos de construção identitária e cultural. 

Os indícios de desenvolvimento da CI podem também ser encontrados nas atividades do 

programa de formação relativas à exploração dos discursos e à relação com a alteridade. 

Identificando estereótipos e preconceitos nos TL e no discurso próprio e do Outro, os 

estudantes assumiram uma posição de demarcação sobre situações preconceituosas de 

afastamento e repressão a diferentes grupos sociais, que, mesmo surgindo no seu grupo, 

condenavam, sugerindo a sua integração, como forma de justiça social e de contribuição 

para a diversidade nacional, que assim demonstraram valorizar. 

Há, ainda, a manifestação de uma oposição relativamente ao Outro estrangeiro, que 

procuram, sobretudo na fase final do programa de formação, superar, através do contraste 

passado/presente, que toma o Outro, na época atual, como diferente mas com o qual há a 

partilha de aspetos em comum, ao qual podemos chamar, também, irmão. Não podemos 

deixar de referir que as marcas de visões estereotipadas e generalizações não se apagam ao 
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longo do programa, em vozes que mereceriam ser alvo de reflexão e amplamente 

trabalhadas e que acentuam a complexidade destas questões e o facto de não podermos 

classificar atitudes e comportamentos de forma objetiva e estanque. A esse respeito 

podemos falar dos processos de ambivalência referidos por Malizia (2014), que são 

expressos nos textos dos formandos não apenas face ao “ «Outro-estrangeiro», como 

realidade distante e/ou «exótica», mas “como aquele «que vive perto de nós», 

absolutamente real e próximo” (p. 244). Esta ambivalência expressa-se, também, face a si 

próprios, revelando, simultaneamente, orgulho na sua terra, identidade e culturas, e 

preocupação com o que o Outro possa pensar de si e do seu mundo ou como se vai sentir 

em confronto com as suas culturas. 

Consideramos, assim, que adquire, nestas dinâmicas de desenvolvimento da CI, uma 

enorme importância o facto de os sujeitos discutirem os seus preconceitos e perspetivas, de 

forma aberta, sem tabus, reconhecendo que eles existem, refletindo sobre o que os motivou 

e, posteriormente, questionando-os e colocando-os em perspetiva, i.e. como referido por 

Neuner (2012, p. 29), que indica que “Stereotypes must not be repressed but they must be 

discussed”, no sentido de essa reflexão contribuir para o entendimento mútuo e o diálogo 

intercultural. 

Importa, no que se refere à interação com a alteridade, referir a capacidade que os 

estudantes demonstraram de assumir múltiplas perspetivas, o que acontece 

gradualmente nas suas produções, que passam de um ponto de vista único e estanque sobre 

as situações e o Outro para, gradualmente, perspetivas mais complexas, contraditórias, 

confusas — integrando a perspetiva de Zarate et al. (2004, p. 57), quando afirmam a 

complexidade inerente à identidade, que “is always a paradox” — que denotam, com base 

na imagem da árvore e na citação de Maalouf que a acompanha, as raízes a soltarem-se. Os 

resultados apontam, também, para a identificação, por parte dos sujeitos, de múltiplas 

perspetivas através da análise crítica dos textos literários, assim como para a 

assunção de posicionamentos cada vez mais etnorrelativos. Verificámos, nesse sentido, 

que os formandos refletiram sobre os temas propostos nas atividades do programa de 

formação, assumindo posições críticas face ao Outro e ao mundo, denotando consciência 

do relativismo identitário e cultural, convocando componentes de CI como “multiple 

visions” (Ting-Toomey & Kurogi, 1998), “ethnorelative view”, “respect” e “openness” 

(Deardorff, 2006).  
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Realçamos, ainda, o facto de os sujeitos terem manifestado quer curiosidade face ao 

Outro, quer o desejo de viajar, de conhecer outros povos e outros países, curiosidade 

essa tomada, como já referido, como um elemento de abertura face à alteridade (cf. 

Deardorff, 2006; Deardorff & Jones, 2012). Associado a este aspeto, podemos, ainda, 

referir que um outro indício de desenvolvimento da CI foi a expressão do desejo de 

promover o respeito pelos diferentes valores e identidades culturais, desde logo 

enquanto futuros professores, colocando em relevo valores como a igualdade, a justiça e 

o respeito, numa defesa de uma sociedade que integre os valores democráticos e 
humanos, expresso nos modelos de CI como “Analytical empathy”, “Colaborative 

dialogue” (Ting-Toomey & Kurogi, 1998), “Empathy”, “Respect” (Deardorff, 2006) e nos 

saberes (e.g., savoir comprendre e savoir être) de Byram (1997). 

Importa, finalmente, referirmo-nos ao focus group e aos seus resultados, que apontam, 

igualmente, para alguns indícios de desenvolvimento da CI. Entre eles destacamos o facto 

de os sujeitos referirem a importância do programa de formação para a reflexão que 

realizaram sobre as suas caraterísticas identitárias e sobre a identidade dos outros 
povos. Indicam, também, o valor do trabalho que foi realizado ao nível da sua autoestima, 

evidenciando que foi para eles, também, uma “questão de auto-valorização” referida por 

vários autores como subjacente à apreciação da sua identidade (cf. Bastos, 2015; Byram, 

1997; Dervin, 2010a). 

No que se refere à curiosidade e à aproximação à alteridade, os sujeitos manifestam 

diretamente o desejo de conhecer outros países e outros povos, com os quais contrastam as 

suas caraterísticas e face aos quais encontram diferenças e semelhanças. Referem-se os 

formandos, também nesse sentido, à importância de analisarem a sua identidade individual 

e, ainda, a identidade nacional e de grupo, esta última destacada por Taylor e Nwosu 

(2001) relativamente ao contexto africano. No que se refere à questão identitária, os 

sujeitos sublinham que para compreender a alteridade é necessário que se entendam a si 

mesmos primeiro (cf. Abdallah-Pretceille, 1997; Arezki, 2008; Dervin, 2015a). 

Continuando, referem que as atividades permitiram que eles conhecessem ou 

aprofundassem o conhecimento sobre o Outro, assim como refletissem sobre o 
mundo. Parece-nos, no que se refere à reflexão sobre vários temas, importante referir o 

modo como um dos sujeitos do sexo masculino se refere à igualdade de género, de forma 

bastante complexa e contraditória, procurando conciliar diferentes perspetivas, mas 



Parte III. Conceção, implementação e análise do programa de formação 
 

 

 537 

referindo a importância dos direitos iguais e do respeito mútuo. 

Um outro indício que gostaríamos de destacar, para além dos processos de auto e 

heteroconscientização identitários referidos, é o reconhecimento da parte dos formandos 

das diferenças que sentem que se vão verificando em si mesmos, na sua maneira de 
ver o Outro e o mundo. Essas diferenças podem surgir expressas de forma explícita ou 

implícita no seu discurso. Indicam de forma direta as barreiras que consideravam existir no 

relacionamento com o Outro, havendo aspetos que não compreendiam, que não podiam 

aceitar, indicando que era difícil para eles aceitar aqueles que consideravam diferentes.  

É nesse sentido que referem modificações ao longo do programa de formação nas suas 

mundividências e, também, nos seus comportamentos. Referem-se a mudanças positivas 

no modo como apreciam, agora, as ideias do Outro e ao facto de procurarem evitar 

posicionamentos etnocêntricos que consideram normais no sentido de cada um 
valorizar os seus posicionamentos e as suas ideias em detrimento das da alteridade. 

Indicam, nesse sentido, que, antes da implementação do programa, ignoraram as ideias do 

Outro, só valorizando o que era seu, considerando, no momento da entrevista de grupo, que 

é importante escutar e perceber o Outro. Indicam, ainda, a esse respeito, que muitos dos 

seus preconceitos foram eliminados, sentindo que estão mais abertos face à alteridade.   

Em síntese, com base nos indícios encontrados, apresentamos uma tabela, na qual 

colocámos os elementos que consideramos fundamentais dos modelos de CI convocados 

para o nosso RF trabalhados pelos sujeitos ao longo do programa de formação (ilustrados 

com um exemplo recolhido dos dados discutidos acima, vide secções 3.1. e 3.2. da Parte 

III): 

 
Tabela 18 – Indícios com base nos modelos de CI convocados 

Atitudes / Valores Exemplos 
Aceitação “mesmo depois da colonização portuguesa nós sabemos acolhermos os brancos portugueses, 

no nosso país, sendo hospitaleiros” PRT/LAII/TMT8 
Apreciação “Desde pequeno, aprendi a valorizar a minha pátria, e faço isso com muito amor e 

consideração” PRT/LAI/IDT9 
Aproximação “melhor forma de vivermos em harmonia é procurar conhecer, ouvir o outro sobre os seus 

pontos de vista face à vida que vivemos, valorizar as suas ideias” PRT/LAI/MLF23 
Assertividade “queremos a paz porque sem paz não vivemos felizes, queremos a liberdade para todos 

Moçambicanos” PRT/LAI/VOZ11 
Autoestima  “orgulho-me por ser moçambicana” PRT/LAI/IDT4 
Autoconscientização “Sentada numa esteira, no chão da minha sala, varanda ou quintal, na companhia dos mais 

próximos e distantes, compartilho a minha difícil e alegre vida. […] Assim sou eu.” 
PRT/LAI/IDT14 

Curiosidade “viajar, conhecer novas terras, apreciar diferentes paisagens, conquistar novas amizades e 
experimentar novos mundos” PRT/LAII/VGS26 

Descoberta “o nosso grupo descobriu aqui essa palavra, moça, visto que no português padrão eles dizem 
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rapariga, não dizem moça, então os brasileiros usam essa palavra moça a dizerem rapariga” 
GV/LPB/VEB/A2 

Empatia “o ser humano só podia fazer para o outro ser aquilo que ele também gostaria de ser feito, ser 
tratado” PRT/LPB/CAM35 

Flexibilidade “Então, e a partir dali eu comecei a perceber que temos de ter um olhar crítico e não generalizar 
as coisas… ok, são confusos, mas acreditar sempre que existe um que não é… é a partir daí que 
eu comecei a perceber que a identidade é quem eu sou e quem ele é. Sim.” FG2/A15 

Heteroconscientização “somos todas pessoas; que a dor que eu sinto, o outro também sente” MLF18 
Humanidade “A minha voz actualmente diz democracia, paz, igualdade de direitos, e justiça em todas 

vertentes” VOZ23 
Igualdade “igualdade de direitos para todos seres humanos” PRT/LAI/NGR32 
Justiça “viver num mundo com justiça, harmonia e sem discriminação racial” PRT/LAI/NGR27 
Respeito “ter respeito um pelo outro, respeitando a sua cultura, raça aproximar-nos um do outro de 

verdadeira harmonia” MLF59 
Habilidades Exemplos 

Adaptação da comunicação “Nunca diríamos em frente dela expressões insultuosas, falar barato ou até gritar, para não a 
deixar desconfortável com o ambiente" PRT/LAII/RCE9 

Análise "Eu sou um defensor ou uma defensora de género”, eu concordo com esta frase porque, para 
mim, é uma insanidade humana eu menosprezar as mulheres, porque a parte que mais sofre 
são as mulheres.” GV/LAII/JVF/A13 

Apreciação da diversidade 
cultural 

“É com orgulho viver, partilhar e valorizar a cultura dos outros. Assim ganhamos a experiência 
total e o conhecimento das diversas culturas desses países, isto estimula a vontade de 
querermos visitar” LVP 

Assunção e gestão de 
múltiplas  perspetivas 

“eu como pessoa, mesmo na comunidade onde eu ando, convivo às vezes com marginais, mas 
não porque eu sou igual a eles” GVLAII12 

Assunção de 
posicionamentos 
etnorrelativos 

“o modo de ver os outros na actualidade é diferente do modo de ver as outras actualmente, as 
pessoas veem as outras como irmãos, sem discriminação e não julgando os outros pela sua 
aparência” MLF5 

Atenção  “… trouxe ao plenário essa matéria… despertou-nos alguma atenção… a identidade afinal é algo 
importante… e cada um de nós internamente procurou saber quem é na verdade… identificar-
se para si mesmo e identificar-se para os outros… e depois também procurar entender a sua 
identidade na coletividade…” FG1/A13  

Autorreflexão “a identidade afinal é algo importante… e cada um de nós internamente procurou saber quem é 
na verdade… identificar-se para si mesmo e identificar-se para os outros… e depois também 
procurar entender a sua identidade na coletividade… neste caso, como macua… como 
moçambicano…” FG1/A13 

Compreensão “quando o sujeito poético fala das tatuadas bailarinas Macondes podemos compreender que as 
tatuagem e as danças são elementos valorizados por este povo moçambicano” 
GV/LAI/MAN/A21 

Conscientização “o facto de eles serem diferentes não quer dizer que eles não podem se integrar na sociedade e 
exercer as funções na sociedade porque eles têm os mesmos direito das pessoas normais” 
PRT/TT/EDI17 

Cooperação “gosto de ajudar aos outros, seja vizinhos, assim como afastados de mim, sobretudo nos 
falecimentos e cerimónias” PRT/LAI/IDT10 

Descentramento “Sendo eu um desses índios, veria os portugueses como pessoas diferentes de mim” PVI19 
Flexibilidade e 
adaptabilidade 

“Os índios brasileiros viam os portugueses como pessoas estranhas, numa primeira fase, visto 
que receavam, duvidavam e tinham medo dos portugueses, mais tarde, depois de certas 
manifestações dos portugueses (rezar com eles, conviver, trocar produtos), começaram a ver os 
portugueses como irmãos” PRT/LPB/PVI3 

Interação “Hoje já é possível ver o negro e o branco partilhando vários momentos e ambientes” 
PRT/LAII/TMT2 

Interpretação “eu gostei na parte de interpretação […] quando escolhe… escolhia uma pessoa para interpretar 
uma certa frase, o que signficava aquela frase.., então… eu gostei muito dessa parte porque até 
agora já estou a começar, a tentar interpretar uma coisa” FG1/A6 

Linguagem e Comunicação “falar línguas locais sem medo” GV/LAII/EGO/A23 
Observação  “eu gostei da história porque além de trazer essa maneira de escrita diferente, porque no 

princípio quando eu estava a ler eu notei algumas palavras diferentes eu percebi que eram 
palavras típicas angolanas” GV/LAII/EGO/A23 

Pensamento crítico e 
analítico 

“quando a natureza é violada, ela não se defende, apenas reage, então com isso tudo a natureza 
não nega, que abatemos as árvores, vamos abater como quisermos, mas depois há-de nos dar a 
consequência que essa parte, a reacção, é o aquecimento global, outras formas de destruição.” 
GV/LAII/RIT/A22 

Relação "promoção do diálogo entre culturas é importante porque ajuda a compreender os elementos 
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das outras culturas” PRT/LAII/PRINT3 
Resolução de conflitos “Utilizar, nas aulas, textos que tenham marcas de preconceitos e estereótipos, de racismo e de 

discriminação com o objectivo de ensinar os alunos no respeito pela cultura do outro” 
PRT/LAII/PRINT8 

Conhecimentos Exemplos 
Autoconhecimento e auto-
compreensão crítica  

“Eu sou, acima de tudo, um ser humano. Dotada de uma identidade que se assemelha e, 
sobretudo, me distingue dos outros seres humanos que povoam esta esfera planetária. […] a 
verdade é que eu sou o que sou, diferente de outros seres humanos, mas sou igualzinha a eles. 
Esta é a minha identidade que tanto me orgulho dela”. PRT/LAI/IDT14  

Conhecimento e 
compreensão crítica do 
Outro 

"o mundo só pode terminar com as diferenças sociais se nós aceitarmos os outros como outros 
e não os outros como inferiores ou superiores a nós” PRT/LAI/MLF1 
“todos somos diferentes, mas possuímos um laço muito grande que nos une a todos, que é 
sermos todos seres humanos” PRT/LAI/ETP11 

Conhecimento e 
compreensão crítica da 
linguagem e da comunicação 

“[...] a atividade que eu mais gostei e que eu pretendo implementar no futuro é a dramatização 
dos textos. Essa é uma atividade que, no meu ponto de vista, faz com que aqueles estudantes 
que não conseguem falar assim na sala de aula, por exemplo, possam falar representando 
qualquer peça teatral. Então, a dramatização, para mim, foi das atividades que mais gostei. 
Nunca tinha feito nenhuma dramatização, infelizmente, nem no ensino primário nem no 
secundário, mas pude perceber que é algo necessário, mesmo no ensino primário, mesmo no 
ensino secundário. Então, a dramatização foi uma das atividades que eu gostei mais. [...] Eu 
gostei porque, no meu ponto de vista, faz com que, o estudante que não consegue se expressar, 
ele possa falar dramatizando, nesse caso. Partindo de um determinado texto ou de uma 
determinada frase, ele vai falando sem se aperceber que está a falar… penso que está a falar só 
para fazer rir… mas está aperfeiçoando a falar… e não a falar para si mesmo, mas a falar para o 
público." FG2/A15 

Conhecimento e 
compreensão crítica do 
mundo 

“Eu acho que, para o mundo tornar-se justo, as pessoas tinham de respeitar-se, haver mais 
consideração” PRT/LPB/CAM29 
“Temos que partilhar as nossas culturas para que o mundo seja melhor para todos” 
PRT/TT/EEC2 

 
Realçamos o facto de os excertos apresentados serem apenas um exemplo entre muitos 

outros, não se tendo incluído algumas atitudes e habilidades que foram observadas ao 

longo da implementação do programa (e.g., o empenho, o envolvimento, a autonomia), 

mas que só poderão ser validadas pelo facto de os estudantes terem participado nas 

atividades propostas, tendo realizado pesquisas individuais e discutido as temáticas 

abordadas em contexto extraescolar. Consideramos, ainda, fundamental indicar que os 

exemplos apresentados são analisados na generalidade, tomando o grupo como um todo, 

mas realçando que a CI foi desenvolvida de diferentes maneiras e em diferentes 

perspetivas para diferentes estudantes.  

Para além dos valores, atitudes, conhecimentos e habilidades referidos, importa indicar que 

os formandos atingiram os objetivos propostos ao nível do programa de formação, i.e.: 

• Aprofundaram conhecimentos sobre as noções de língua, cultura, identidade, 

diversidade; 

• Analisaram criticamente as imagens dos povos e das línguas veiculadas pelos textos 

literários; 

• Assumiram perspetivas etnorrelativas, demonstrando uma maior disponibilidade face à 

alteridade; 
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• Compreenderam e analisaram o impacto de visões preconceituosas, estereotipadas, 

generalizadas na forma de pensar e nos comportamentos dos sujeitos; 

• Comunicaram, de forma adequada, as suas caraterísticas identitárias (individuais e/ou da 

comunidade); 

• Construíram percursos de leitura autónomos, mobilizando estratégias de compreensão 

escrita, que permitam não só a tomada de consciência do valor do seu património 

linguístico-cultural, mas que façam evoluir as representações sobre as línguas e os 

povos; 

• Desenvolveram valores e práticas democráticos e humanos;  

• Identificaram e analisaram visões preconceituosas, estereotipadas, generalizadas, 

compreendendo o seu impacto na forma de pensar e nos comportamentos das pessoas; 

• Leram criticamente os textos literários, identificando sentimentos, informações, visões 

de mundo múltiplas; 

• Manifestaram atitudes de compreensão do Outro e de empatia face ao mesmo, 

adaptando-se, em termos linguísticos e comportamentais, à situação interacional; 

• Mobilizaram os conhecimentos adquiridos para demonstrar abertura face à diversidade 

linguística, cultural e individual; 

• Produziram discursos estruturados e coesos em que assumiram uma outra perspetiva, 

uma outra identidade, o ponto de vista do Outro; 

• Produziram textos críticos orais e escritos que transmitam o reconhecimento de 

similaridades e diferenças entre os sujeitos; 

• Questionaram as suas próprias representações, tomando consciência de preconceitos 

introduzidos pela adoção de uma posição etnocêntrica; e 

• Refletiram sobre as relações complexas entre línguas, culturas, sociedades e indivíduos, 

reconhecendo que não há representante de uma cultura nacional uniforme, unívoca e 

estática. 

 

3.3.2. Síntese das caraterísticas do programa de formação que 

parecem mais potenciadoras do desenvolvimento da 

competência intercultural 
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No que diz respeito às atividades implementadas no programa de formação que se 

consideram mais potenciadoras do desenvolvimento da CI, apresentamos, abaixo, uma 

tabela síntese que cruza as atividades realizadas para cada eixo do programa de formação 

(i.e. identidade, discurso e relação) com as vertentes trabalhadas, i.e. identidade (AC - 

autoconscientização identitária crítica e SD - confronto identitário com a alteridade), 

discurso (EP - análise de visões estereotipadas e generalizadas e LCS - integração de 

conhecimento sobre si e sobre o Outro) e relação (DESC. - capacidade de descentramento 

e da assunção de múltiplas perspetivas, ETNOR. - assunção de posicionamentos 

etnorrelativos e VHD - manifestação de valores democráticos e humanos). 

 

Tabela 19 - Referências nos portfólios por eixo formativo das atividades do programa de 
formação 

ATIVIDADES 
IDENTIDADE IDENTIDADE DISCURSO RELAÇÃO 

(com textos indutores) AC SD EP LCS DESC. ETNOR. VDH 
PRT_PVI 1 77 1 0 12 39 1 
PRT_CDJ 28 0 1 0 0 0 0 
PRT_SEA 0 3 2 9 1 4 0 
PRT_VOZ 67 0 1 0 0 9 9 
PRT_VIV 4 3 0 0 1 6 5 

PRT_MAG 172 0 0 0 0 0 0 
PRT_MAN 5 0 0 0 0 0 0 
PRT_HIN 4 0 0 0 0 0 0 
PRT_PAI 8 1 0 7 0 1 0 

PRT_QRS 56 0 0 0 0 4 0 
PRT_IDT 488 31 2 1 0 9 0 
PRT_CRÇ 83 43 0 1 0 10 1 
PRT_VGS 100 0 1 13 0 1 0 
PRT_PRI 3 0 0 0 0 0 0 

PRT_MES 1 7 19 1 0 51 2 
PRT_RIT 49 12 0 1 0 1 0 

(sem textos indutores)        
PRT_LUS1 0 66 0 0 0 0 0 
PRT_CUL 0 0 0 59 0 0 0 
PRT_DOP 0 36 0 39 0 31 0 

ATIVIDADES 
DISCURSO 

IDENTIDADE DISCURSO RELAÇÃO 
(com textos indutores) AC SD EP LCS DECENT. ETNORE

L. VDH 
PRT_VEB 0 0 0 1 0 0 0 
PRT_EIH 0 4 26 1 0 45 4 

PRT_CTM 41 0 5 0 0 1 12 
PRT_CAM 153 1 1 3 0 2 20 



Parte III. Conceção, implementação e análise do programa de formação 
 

 

 542 

PRT_A1V 44 6 0 22 0 14 0 
PRT_PDM 43 11 0 22 0 13 18 
PRT_QGQ 41 11 0 3 0 7 1 
PRT_NGR 435 121 0 0 1 6 5 
PRT_FAB 0 0 1 1 0 1 1 

PRT_NGM 3 0 0 0 0 0 0 
PRT_CL1 5 2 0 3 0 1 4 
PRT_XGB 6 2 0 7 0 0 0 
PRT_P1L 6 70 31 0 0 21 6 
PRT_CAF 8 74 0 0 0 29 0 

(sem textos indutores)        
PRT_LVP 22 25 0 7 0 4 0 
PRT_MLF 34 242 8 2 0 121 74 
PRT_EDI 13 11 29 33 0 55 65 

ATIVIDADES 
RELAÇÃO 

IDENTIDADE DISCURSO RELAÇÃO 
(com textos indutores) AC SD EP LCS DECENT. ETNORE

L. VDH 
PRT_CRG 12 19 9 0 0 11 0 
PRT_GOD 19 41 0 0 0 19 0 
PRT_DGD 3 19 8 0 0 20 0 
PRT_AFR 4 3 0 10 0 1 0 
PRT_GNG 0 3 2 1 0 0 0 
PRT_DNA 24 52 1 0 0 3 0 
PRT_NTR 143 70 0 48 0 2 2 
PRT_TMT 13 77 0 1 0 7 1 
PRT_CHI 97 5 0 0 0 6 2 

PRT_PRINT 2 2 2 0 0 3 2 
PRT_RCE 25 17 1 1 0 8 0 

(sem textos indutores)        
PRT_LUS2 68 80 0 1 0 0 0 
PRT_ETP 3 0 41 14 0 29 21 
PRT_PIG 19 0 0 0 0 0 0 

PRT_ EEC 19 0 0 0 0 10 11 
 

 
Número de Referências 

+++++ ++++ +++ ++ + - 
 
 
Destacamos, com base nesses dados e na discussão dos resultados apresentada no 

subcapítulo anterior, o facto de a maioria das atividades terem sido oportunidades para o 

trabalho dos sujeitos sobre os processos de autoconscientização identitária, quer 

permitindo-lhes refletir sobre a identidade, quer proporcionando reflexões críticas sobre o 

modo como as caraterísticas identitárias e culturais são associadas e atribuídas ao Outro, 
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realçando-se o eixo da Identidade presente de forma marcante em grande parte das 

atividades. Destacamos, deste modo, ao nível dos processos de autoconscientização 

cultural e identitária, da expressão das caraterísticas que os estudantes consideram 

enformar a sua identidade social, grupal e individual, as atividades IDT, NGR, MAG, 

CAM, NTR, VGS, CHI, VOZ, QRS, RIT, todas elas realizadas a partir de textos literários 

indutores, que visavam sobretudo atuar ao nível das dimensões afetiva e cognitiva da CI. 

Nestas atividades, os sujeitos, através de um sentido de descoberta sobre si e do Outro, 

tomaram as identidades e culturas como plurais e complexas. 

Ao nível do contraste da sua identidade com aquela da alteridade, os futuros professores, 

por meio das atividades NGR, PVI, CAF, P1L, TMT, NTR, com a mediação da literatura e 

das atividades MLF, LUS1 e 2, de apoio, produziram textos críticos orais e escritos que 

transmitam o reconhecimento de similaridades e diferenças entre os sujeitos, por vezes 

assumindo a perspetiva do Outro, desenvolvendo a empatia e demonstrando, gradualmente, 

uma maior disponibilidade face à alteridade. Essas atividades potenciaram a expressão de 

múltiplas caraterísticas e de diferentes sentidos de pertença, assim como o reconhecimento 

da complexidade inerente aos processos de construção identitária e cultural, contribuindo 

para a familiarização com a diversidade e para a negociação das suas identidades plurais e 

complexas. 

Ao nível da exploração dos discursos, que entendemos, como referido na descrição do RF 

(vide capítulo 1 desta Parte III), articulados com os processos de construção identitária, os 

sujeitos, centrando-se, principalmente, nos discursos veiculados quer pelos textos 

literários, quer, também, pelos membros da sua comunidade, dos seus colegas de turma, e, 

ainda, por si, analisaram-nos criticamente e refletiram sobre visões etnocêntricas, racistas e 

xenófobas. Em termos de trabalho sobre os estereótipos e os preconceitos destacam-se, 

com a mediação do TL, as atividades P1L e EIH, assim como as atividades de apoio ETP e 

EDI, que permitiram quer a identificação e análise de visões preconceituosas e 

generalizadas patentes nesses TL, compreendendo o seu impacto na forma de pensar e no 

comportamento dos sujeitos, quer o questionamento, por parte dos sujeitos, sobre as suas 

próprias representações e visões estereotipadas. Neste sentido, os formandos tomaram 

consciência e assumiram os preconceitos inerentes à adoção de uma posição etnocêntrica 

da parte do Outro e da sua parte. 

Quanto à reflexão sobre as relações complexas entre línguas, sociedades e indivíduos, os 
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sujeitos, através, principalmente, das atividades NTR, A1V, PDM e, ainda, das atividades 

de apoio CUL, DOP e EDI puderam, mobilizando os seus conhecimentos sobre si, sobre a 

alteridade e sobre o mundo, compreender o seu significado, as suas implicações e as 

relações por eles estabelecidas. A análise dos discursos contribuiu para o reconhecimento 

da legitimidade de outras culturas e identidades veiculadas pelos discursos patentes nos 

TL. Nesse sentido, com a mediação da literatura e as atividades indicadas, puderam refletir 

sobre as relações complexas entre línguas, indivíduos, culturas e sociedades. 

Relativamente à relação com o Outro, destacam-se, também, as atividades que 

contribuíram para que os sujeitos assumissem posições menos fixas, menos enraizadas, 

mais etnorrelativas face às identidades e às culturas. As atividades que se destacam, com a 

mediação do texto literário, são as seguintes: MES, EIH, PVI, CAF. Importa referir, 

também, a relevância das atividades realizadas sem a mediação do texto literário, 

nomeadamente MLF, EDI, DOP e ETP, que, conjuntamente, contribuíram para que os 

formandos mobilizassem os conhecimentos adquiridos para demonstrar abertura face à 

alteridade e reconhecessem a diversidade linguística, cultural e individual dos contextos 

em que se movem.  

Importa referir, pela voz dos sujeitos, a sua opinião face à implementação do programa de 

formação, procurando identificar as componentes e caraterísticas do programa de formação 

que se revelaram mais potenciadoras do desenvolvimento da CI. Assim, no que se refere 

aos temas de que mais gostaram ou que consideraram mais pertinentes no programa de 

formação implementado, destacam-se a igualdade de género, a colonização e a história e 

formação da LP.  

Quanto às atividades, os futuros professores referem atividades de apoio, como “Um dia 

em outro país” (DOP), o comentário ao documentário “Língua - vidas em Português” 

(LVP), a planificação e a aula simulada sobre equidade de género (PIG) e a dramatização 

subordinada ao tema “Encontro entre culturas” (EEC). Referem, ainda, as atividades que 

partiram de textos-pretexto, como a receção a um cidadão estrangeiro de um país da CPLP 

(RCE), o comentário ao texto “Os setes sapatos sujos” (MIA). Consideram os formandos 

que todas essas atividades lhes permitiram aprofundar o conhecimento sobre a alteridade e 

aumentar a sua auto e heteroconscientização identitária e cultural. Os formandos destacam, 

ainda, a atividade realizada a partir dos contos “A Cartomante” e “Marido” (CTM) relativa 

à questão da violência doméstica. Indicam, ainda, como uma das suas atividades 
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preferidas, uma atividade que partiu do estudo dos poemas “Coração” e “Canção do 

Mestiço”, nos quais se identificaram preconceitos e estereótipos, para debater em grupo 

alguns preconceitos e estereótipos pessoais e coletivos.  

Importa indicar que os sujeitos, nas entrevistas de grupo, ao avaliarem a implementação do 

programa de formação, fazem referência às múltiplas tarefas de expressão escrita, como 

comentários de frases, situações, episódios, excertos de TL, e produções livres relativas ao 

final de uma história ou um conto. Referem, também, a articulação que era feita, entre os 

TL e contexto social quer da época da sua produção, quer da atualidade dos formandos. 

Em termos da dimensão afetiva, importa referir que foram indicadas pelos sujeitos muitas 

atividades de que gostaram, como a DOP, a LVP e a VGS, porque lhes permitiram sonhar, 

saber como vivem em outros países e pensar de outra forma sobre outros povos. Também 

referiram a RCE, a EGO, que lhes permitiram pensar na sua sociedade ou relacionar a 

mundividência do TL com a sua vivência. Os sujeitos falam ainda da atividade NTR como 

aquela que permitiu trabalhar a sua autoestima, da GOA que deu a conhecer a diversidade 

cultural e a JVF na qual puderam exprimir o que sentiam. Há, ainda, referências à 

atividade MIA, que os fez refletir e à CTM, devido ao tema, ao facto de considerarem que 

lhes permitiu trabalhar os seus preconceitos e à relação que puderam estabelecer quer com 

a sua realidade, quer com as suas experiências. A atividade DNA é referida como uma das 

que gostaram associada ao desejo de estarem no lugar de uma das personagens e poder agir 

de outra forma. E a atividade GOD é indicada como aquela que lhes fez ver que somos 

iguais e que não há povos superiores a outros. 

No que refere a esta dimensão afetiva os sujeitos não referiram apenas atividades, mas 

também escritores como José Craveirinha e José Eduardo Agualusa, disciplinas que 

contribuíram para conhecer mais sobre o Outro e, ainda, estratégias, como as 

dramatizações que permitiram que todos falassem. 

Quanto à dimensão cognitiva, referem que as atividades lhes permitiram aprender muito 

sobre a identidade, sobretudo o facto de ela se constituir também na relação com a 

alteridade, e, ainda, que há olhares generalizados que não têm em conta as caraterísticas 

dos indivíduos. Especificamente sobre as atividades concretas, referem-se à CTM, com a 

qual consideram que aprenderam muito, a DOP que lhes ensinou a aprender a conviver 

com o Outro e a LVP que trouxe conhecimentos sobre a LP no mundo. As atividades GOA 
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e RIT são referidas porque os sujeitos consideram que lhes permitiram conhecer mais 

sobre os outros povos.  

Ao nível cognitivo, são, ainda, referidos temas, como a colonização, e disciplinas como 

ML por consideraram que as atividades permitiram aprender sem decorar.  Sobre algumas 

dessas estratégias, como os jogos de papéis ou as dramatizações, os sujeitos referem a 

intenção de as “levar” para as suas (futuras) aulas com o objetivo de fazerem a diferença.  

No que diz respeito à dimensão linguística, os sujeitos falam no geral da aprendizagem 

linguística sem a associar especificamente a nenhuma atividade. Referem-se aos 

conhecimentos adquiridos sobre a evolução da língua, assim como às competências 

adquiridas ao nível da expressão escrita. Indicam, também, as estratégias utilizadas para a 

interpretação dos textos literários, aludindo ao seu aspeto prático (não teórico). Há, ainda, 

indicações que se referem ao facto de as línguas serem iguais, no sentido de não haver 

línguas superiores a outras e a mudanças no sentido de adotarem posicionamentos mais 

etnorrelativos (e.g., a mudança da valorização apenas da sua língua para a valorização da 

diversidade linguística). 

Integrando-se na dimensão analítica, os sujeitos indicam várias atividades que consideram 

que contribuíram quer para a reflexão sobre si e a alteridade, quer para a assunção de 

múltiplas perspetivas e para a capacidade de descentramento. Especificamente sobre as 

atividades mediadas pelo TL indicam as atividades CTM e PRINT, que consideram ter um 

caráter prático e que seriam interessantes para trabalhar com os seus (futuros) alunos. 

Consideram que essas atividades potenciaram a reflexão sobre as suas caraterísticas 

identitárias, assim como sobre os temas abordados e as estratégias empregues: “refleti 

muito sobre mim, a realidade, daquilo que é a minha vivência com amigos, familiares, 

assim mesmo com a própria comunidade” FG1/A8. 

Em relação à dimensão interacional, os formandos referem a mais-valia das atividades 

realizadas com a mediação da literatura ao permitirem trazer para a sala de aula a 

diversidade cultural, dado que os TL permitiram a seu ver a comunicação e o contacto com 

a alteridade. Indicam atividades como VGS e GOA, que lhes permitiram o contacto com 

outros povos, RCE e as dramatizações cujas estratégias destacam. É a partir da 

implementação do programa, com todas as atividades, que reconhecem que é importante 

ouvir e respeitar o Outro, que denotam aproximação ao Outro, na defesa de que temos de 

ser todos irmãos e que as relações têm de ser baseadas no respeito.  
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No que se refere especificamente às interações, os sujeitos expressam, sobretudo, quer a 

oportunidade que tiveram para conhecer outros povos, culturas e países, quer o desejo de 

os conhecer, de sair da sua zona de conforto. Reconhecem que as atividades ajudaram a 

conhecer-se melhor, a saber quem são, identificando-se “para si mesmo” e “para os 

outros”, conduzindo-os, também, a “procurar entender a identidade na coletividade” 

FG2/A13. 

Ao nível da análise crítica do programa de formação, os sujeitos destacaram 

principalmente as estratégias, referindo-se sobretudo aos jogos, jogos de papéis, 

dramatizações, considerando não apenas o seu aspeto lúdico, mas, sobretudo, o facto de 

sentirem que podiam falar livremente através de uma outra voz.  

Em termos de tipologia, tomando como elementos estruturadores: i) a tipologia de Gómez 

(2012), verificamos que as atividades destacadas tabela 19 e nas figuras 13 e 14 integram 

principalmente a tipologia da abordagem transacional, sendo que se evidenciam, também, 

aquelas cuja tipologia é a abordagem dialógica e a abordagem baseada em inquérito (vide 

secção 2.3. da Parte III e o apêndice n.º 2); e ii) a tipologia de Barrett et al. (2013), cujo 

quadro síntese, com base nas atividades em destaque na implementação do programa de 

formação (vide tabela 20 e figuras 13 e 14), apresentamos abaixo, referindo a tipologia 

adaptada no nosso estudo, que segue as categorias referidas pelos autores, mas integrando 

uma nova categoria nessa tipologia relativa à realização de debates, com base em 

atividades de produção oral e escrita.  

 

Tabela 20 - Tipologia de atividades em destaque no programa de formação 

Tipologia de atividades Atividades indicadas por código 
Atividades centradas na assunção de múltiplas perspetivas (e 
capacidade de descentramento) 

PRINT 
PVI 

Jogos de papéis, simulações e dramatizações DGD 
DOP 
EEC 
NGR 
PIG 

Poesia e escrita criativa 
 

A1V 
CAF 
CHI 
CRÇ 
DNA 
GOD 
IDT 

MAG 
MLFi 
QRS 
VOZ 

Tarefas etnográficas / articulação com a experiência do mundo dos CAM 
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Todas as atividades referidas contribuíram para que os sujeitos pudessem avaliar 

criticamente as situações de interação e desenvolvessem a sua consciência cultural crítica 

e, também, recorrendo ao seu espírito crítico e habilidades analíticas, se posicionassem 

num percurso, que se considera já iniciado com este programa de formação, de valorização 

da diversidade. 

Realçamos, ainda, o facto de os sujeitos se referirem, no que aos temas e às atividades diz 

respeito, às várias disciplinas nas quais foi implementado o programa de formação, 

considerando-as todas importantes. Foi, nesse sentido, que consideramos que, para ter uma 

visão geral da implementação do programa de formação, seria interessante analisar o 

número de referências por disciplina, uma vez que consideramos que poderá dar o sentido 

de complementaridade e de interdisciplinaridade que atribuímos ao mesmo.  

 

Tabela 21 - Referências por disciplina do programa de formação 

DISCIPLINAS  

 
IDT DIS REL 

Totais 
AC SD EP LCS DECENT. ETNOREL. VDH 

ML 90 207 0 106 0 35 0 438 

LPB 223 82 34 5 12 87 37 480 

LAI 1563 613 75 103 3 289 139 2785 

TT 51 11 29 33 0 65 76 265 

LAII 447 334 54 65 0 129 15 1044 

 

Através desta tabela podemos verificar que todas as disciplinas (através das atividades 

sujeitos EDI 
RCE 
RIT 

VGS 
Uso de filmes/ documentários e de outros textos ETP 

LVP 
MLF 

Exploração de imagens EIH 
ETP 

Debate com base em atividades de produção oral ou escrita  CUL 
CTM 
LUS1 
MIA 
NTR 
P1L 

PDM 
TMT 
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realizadas em cada uma delas) contribuíram para o desenvolvimento da CI dos sujeitos, 

com destaque para aquelas que, mediadas pela literatura, recorreram a textos indutores.  

É partindo desses resultados que afirmamos que as atividades desenvolvidas no programa 

de formação com a mediação do TL, com uma abordagem intercultural, permitiram aos 

sujeitos o reconhecimento da natureza mutável das identidades e das culturas. Permitiram, 

também, a adoção de uma multiplicidade de diferentes experiências e modos de ver o 

mundo, muitas reconhecidas e expressas através da assunção de pontos de vista diversos 

e/ou do ponto de vista do Outro.  

Importa aqui notar que o modo como os sujeitos referem o papel fundamental do professor 

na promoção da EI adquire um maior destaque contextualizado no país multilingue e 

multicultural que é Moçambique e na época atual, em que os investigadores alertam para a 

necessidade de preparar professores competentes que possam trabalhar num contexto 

educativo em constante mutação. É fundamental que a formação de professores integre, 

nesse sentido, uma componente plurilingue e intercultural.  
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Considerações finais 

 
Trees are forced into resignation; they need 
their roots. Men do not. We breathe light and 
covet the heavens. When we sink into the 
ground, we decompose. The sap from our 
native soils does not flow upward from our feet 
to our heads; we use our feet only to walk. 
What matters to us are roads.                           

(Maalouf, 2008) 
 
Recuperando a imagem da árvore e a citação de Maalouf, podemos referir como a 

motivação do nosso estudo o desejo de soltar as raízes que prendem a árvore, que fixam os 

sujeitos ao chão, mantendo-os em terrenos lamacentos, de isolamento, de escuridão face 

aos outros e ao mundo, porque encerrados em si e no seu grupo. Sujeitos presos em 

“cativeiro” também, com medo de se movimentarem, ameaçados por visões disruptivas 

dos outros e dos seus mundos. Algumas criadas por si, com base nos contextos em que se 

movimentam, outras muito influenciadas por imagens de grupo, comunitárias, familiares. 

Outras, ainda, causadas por toda a informação que circula sobre a época colonial, que 

representa um passado recente face ao qual há mágoas e ressentimentos que importa 

desocultar e discutir. E outros, ainda, originados por generalizações de atitudes e 

comportamentos a todo um grupo ou nacionalidade.  

Neste sentido, as raízes não são os nossos sentidos de pertença. Esses são os nossos ramos, 

as nossas folhas e os nossos frutos. As nossas experiências são cada casca, cada lasca, cada 

nó. E todos eles vão connosco aonde formos. As raízes são as visões etnocêntricas, são o 

que nos faz pensar que os outros e as histórias se escrevem no singular (Chimamanda, 

2009), o que nos faz pensar mais no que nos separa do que o que nos une. É também o que 

nos faz ter medo de abrir espaços de diálogo intercultural.  

E foi, como referimos, perante o que consideramos ser o nosso problema de investigação, 

i.e. a ausência de orientações e práticas curriculares de educação intercultural ao nível da 

formação inicial de professores, num contexto multilingue e multicultural como o 

moçambicano, que decidimos conceber o nosso projeto de investigação com o objetivo 

geral de contribuir para a implementação e desenvolvimento dos princípios da CI neste 
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contexto, considerando que a exploração desta competência no ensino da LP, através da 

literatura, contribui para que os formandos possam assumir consciente e criticamente a 

função de “mediadores interculturais” na sua futura atividade docente, não só soltando as 

suas raízes, mas contribuindo para que os seus alunos (e/ou futuros alunos) também o 

façam.  

Contextualizando o nosso estudo no contexto híbrido moçambicano, advogamos a 

necessidade de uma robusta política educacional que proporcione meios para que os seus 

cidadãos desenvolvam a CI. Nesse sentido, o nosso estudo procurou dar resposta às 

seguintes questões de investigação, que agora retomamos, desenvolvendo-as com base em 

elementos de resposta que encontrámos na nossa investigação:  

 

o Questão de investigação 1 - Como é que as diretrizes das políticas/orientações 

curriculares moçambicanas abordam os princípios da EI?   

 
Recusando idealismos e, simultaneamente, visões excessivamente demagógicas, 

verificamos que existe um esforço feito pelo Estado e pelos ministérios no sentido de 

melhorar o SNE, marcado por várias reformas e propostas educativas nos últimos anos. 

Estas diligências são visíveis sobretudo ao nível da formação de professores (vide capítulo 

3 da Parte I), na integração educativa sustentada do ensino bilingue e na promoção da 

diversidade nacional, esta última de forma desarticulada, mais trabalhada ao nível do 

currículo local. Há, no entanto, um longo caminho a percorrer no sentido de integrar 

efetivamente os princípios de EI nas práticas educativas e contribuir para que os 

professores e alunos assumam os seus papéis como mediadores interculturais.  

Concluímos, na análise da legislação do ensino superior em Moçambique à luz da EI, que 

as orientações político-educativas são promotoras de um sistema educativo inclusivo, que 

procura conciliar a diversidade e as diferenças fundamentais com os ideais de patriotismo e 

unidade nacional. É nessa perspetiva que se verifica a complexidade de articular o respeito 

pela tradição com a incorporação na modernidade, no sentido de integrar no sistema 

educativo os valores da família e da comunidade, assim como o respeito pelos valores 

nacionais e as tradições moçambicanas, com os valores inerentes a uma sociedade 

globalizada, com todas as caraterísticas de hibridização, mutabilidade, mediatismo, partilha 

(e por vezes exposição) recorrente de informações, identidades e culturas.  
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Existem, nesse sentido, como vimos (no capítulo 3 da Parte I) várias diretrizes político-

educativas ao nível da educação para a cidadania, relativas à ordem e ao comportamento 

social, à autoestima e ao respeito pela sociedade e pela alteridade, que acentuam a  

promoção dos valores sociais e culturais. Nessas diretrizes identifica-se o esforço de 

enriquecimento cultural da educação e do país no que se refere às línguas e culturas 

nacionais face às quais, em termos de orientações político-educativas, parece haver uma 

atitude de abertura à alteridade, sustentada no respeito e na valorização de diferentes 

manifestações culturais. Importa, no entanto, indicar algumas marcas de etnocentrismo, ao 

nível do foco no nacional, na identidade e cultura moçambicanas tomadas numa perspetiva 

de unidade nacional, centradas numa educação patriótica, que, exaltando heróis, línguas e 

símbolos nacionais, parece ignorar alguns aspetos da diversidade local e regional, como o 

facto de muitos professores terem em sala de aula alunos de diferentes proveniências, com 

diferentes sentidos de pertença e diferentes LM, e, ainda, desconsiderando os alunos de 

outras nacionalidades que vivem em Moçambique e integram o sistema de ensino. A este 

propósito Khosa (2015, p. 128), partindo do que ele denomina como “cacos de identidades 

esfaceladas, esquecidas, detestadas” em paralelo com uma sensação de “desencontro, 

desconhecimento, distanciamento” e até “desprezo para com a realidade identitária de parte 

considerável do tecido social do país”, no pós-independência, face, também, a essa 

tentativa de “colagem” do tecido nacional, de uniformizar para unir, refere a importância 

de as identidades adquirirem “a liberdade e o direito de confrontarem-se com identidades 

afins”. É nesse sentido que o autor indica a necessidade premente de respeitar identidades, 

culturas, etnias, com todos os seus valores e tradições, numa “abertura desses espaços a 

outros valores próximos e distantes” para que “a diversidade cultural não seja de facto um 

tigre de papel neste mundo globalizado” (Ba Ka Khosa, 2015, p. 132). 

É nesse sentido que salientamos que nos parece fundamental que as línguas, as culturas e 

os indivíduos não sejam tomados como algo inefável, mas como habitantes de um mesmo 

espaço, que deve ser partilhado. Reconhecemos, também, que, apesar de não se verificar 

nenhuma referência a uma dimensão intercultural nas orientações político-educativas, há 

elementos que se instituem como componentes da CI e que podem ser tomados como um 

ponto de partida para a integração da EI nas orientações político-educativas 

moçambicanas. São esses elementos o reconhecimento de uma dimensão multicultural do 

contexto, a referência ao desejo de desenvolvimento do espírito crítico e da criatividade 
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dos alunos, a promoção da solidariedade, do conhecimento multicultural e do trabalho 

sobre a autoestima, assim como a afirmação do combate à discriminação e outras formas 

de exclusão relativamente a questões de raça, religião, etnia, género, origens geográficas e 

filiação político-partidária. 

No que diz respeito concretamente ao currículo de formação inicial de professores de 

língua portuguesa na UPN (atual UR), verificamos, de igual modo, a ausência de intenções 

e propostas explícitas para o trabalho da CI, incluindo a inexistência de disciplinas na área 

da EI. No entanto, verificámos a (vaga) integração curricular de alguns dos princípios de 

EI (e.g., a referência ao plurilinguismo e à diversidade cultural no contexto moçambicano; 

o trabalho nas disciplinas de TT de temas como “Ética, diversidade e inclusão”, “Equidade 

de género”, “Educação para a paz”; a exploração do conceito de cultura; a proposta de 

trabalho sobre valores, crenças, símbolos, hábitos, rituais e ritos; em termos 

metodológicos, a proposta de trabalhar em equipa e de forma cooperativa; a promoção dos 

valores de respeito, tolerância e igualdade) de forma pouco fundamentada e tácita, que 

poderão, no entanto, instituir-se como um ponto de partida para a promoção do 

desenvolvimento da CI neste contexto.  

Ao nível das orientações político-educativas, das investigações realizadas na área da 

educação (e especificamente da educação intercultural), assim como das vozes dos sujeitos 

do nosso estudo, existem posicionamentos que tomam como fundamental o papel do 

professor na promoção da EI, que adquire um maior destaque contextualizado no país 

multilingue e multicultural que é Moçambique e na época atual. Neste contexto, referimos 

a existência de propostas de formação (vide capítulo 3 da Parte 1) que realçam aspetos 

específicos das culturas e que visam promover o diálogo e a discussão sobre os mesmos, 

mas focando-se sobretudo em elementos que marcam diferenças étnicas e culturais em 

termos apenas de hábitos e costumes, e, nesse sentido, redutores, não integrando 

orientações didáticas e práticas específicas que apoiem os professores nas suas ações 

diárias.  

Neste sentido, vimos que vários investigadores que atuam no contexto moçambicano (e.g., 

Dias, 2010; Lemos, no prelo; Pedro et al., no prelo) realçam o facto de não existir uma 

indicação explícita e clara para a introdução dos princípios da EI nos curricula de 

formação de professores em Moçambique, ainda que considerem que existem, de forma 

geral, algumas orientações relativas à sua abordagem. Apontam para a necessidade de 
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orientações educativas de âmbito intercultural estruturadas e intencionais (Lemos, no 

prelo), tomando a abordagem intercultural como uma necessidade ao nível nacional, no 

sentido quer de dar a conhecer línguas e grupos étnicos moçambicanos, promovendo a auto 

e heteroconscientização linguística e cultural, quer criando um espaço de interação e 

diálogo ao nível da diversidade nacional (Pedro et al., no prelo), e propondo a integração 

curricular dos princípios da EI na formação inicial de professores de línguas (Dias, 2010, 

2018a). 

É no sentido apontado por esses investigadores e face aos resultados do nosso estudo, com 

todas as perspetivas teóricas que o enformam, que se considera fundamental a integração 

na formação de professores, seja nos cursos de formação inicial, seja nas ações de 

formação contínua, de disciplinas e componentes plurilingues e interculturais. Essa 

integração curricular contribuirá para o desenvolvimento de capacidades de reflexão e auto 

conscientização cultural e identitária crítica, assim como para a integração de competências 

de gestão da diversidade linguístico-cultural. A criação de disciplinas nesta área permitirá 

aos professores em formação a aquisição de modelos, estratégias e atividades que os 

apoiem na implementação da EI nas suas aulas, assim como a construção de uma 

identidade social, cultural e profissional que lhes permitirá assumir funções enquanto 

“cidadãos críticos interventivos” (Guilherme, 2002a, p. 195) e mediadores interculturais 

(Alfred & Byram, 2002; Kramsch, 1998b). 

A integração de uma formação no âmbito da interculturalidade ao nível do ensino superior, 

e especificamente na formação de professores de línguas, contribuirá, ainda, para formar 

cidadãos e futuros professores críticos, participativos e interventivos, que exerçam uma 

cidadania ativa (Guilherme, 2002a, 2010), num mundo onde as identidades culturais são 

progressivamente mais híbridas e complexas. É esse sentido que advogamos, com Bastos e 

Araújo e Sá (2015), que a educação em EI ao nível da formação de professores é 

fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional dos futuros professores e para 

promover a valorização da diversidade linguística e cultural. Nesse sentido, os professores 

desenvolvem competências que lhes permitam trabalhar com estudantes com diferentes 

origens, etnias, biografias linguísticas, promovendo a auto e heteroconscientização 

identitária, valorizando a diversidade, para que eles e os seus estudantes desenvolvam a CI, 

competência fundamental para ser e agir no século XXI. Defendemos, por fim, que a EI 
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deveria integrar a educação e formação em todos os níveis de ensino e ter um caráter 

obrigatório ao nível da formação de professores. 

Nessa perspetiva, é necessário um investimento do Estado e das universidades na revisão 

curricular da formação de professores, no sentido de integrar uma componente específica 

de EI, com destaque para os processos de auto e heteroconscientização identitária, a análise 

crítica de preconceitos, estereótipos e generalizações, assim como a implementação em 

sala de aula de projetos colaborativos interculturais e, ainda, a gestão da diversidade 

linguística e cultural, evitando perspetivas (excessivamente) culturalistas. 

 

o Questão de investigação 2 - Que indícios de possibilidades de ação e de 

interpretação do mundo podemos encontrar nas imagens das línguas e dos 

povos da CPLP manifestadas pelos sujeitos? 

 

O diagnóstico das imagens das línguas e dos povos da CPLP (vide capítulo 1 da Parte III) 

aponta para fortes relações afetivas dos sujeitos com as suas LM, que se instituem 

principalmente como instrumentos de construção identitária, sobretudo no que se refere aos 

sentidos de pertença em termos étnicos e culturais. Associados às imagens positivas da sua 

LM, à qual é atribuído um estatuto elevado, surgem os valores da autoestima e da 

apreciação da sua identidade. 

Nessas imagens, como indicamos, destaca-se, ainda, uma forte relação afetiva também 

com a LP (LO), considerada como LS e de unidade nacional para a maioria dos sujeitos, 

que, do mesmo modo que a LM, é também tomada como um instrumento de construção 

identitária, ainda que haja outros valores a ela associados. Nesse sentido, é tomada, ainda e 

principalmente, como objeto de poder e, de modo menos acentuado, como um instrumento 

de construção de relações interculturais. Os sujeitos reforçam, desse modo, o papel 

fundamental que a LP adquire nos processos de comunicação e interação internos e 

externos, pelo que se considerou o seu importante papel como meio de desenvolvimento da 

CI, especificamente ao permitir o contacto com a alteridade e a partilha da diversidade 

expressa nessa língua (ao nível nacional e dos países da CPLP), um dos elementos 

conducentes à integração dos textos literários da CPLP no programa de formação.  

Em termos linguísticos, importa reforçar a ideia de Firmino (2015) de que os conflitos a 

esse nível não surgem das caraterísticas das línguas ou dos papéis que assumem em termos 
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sociais, mas advêm, sobretudo, das dinâmicas de poder a elas inerentes dentro de uma 

sociedade. Partindo desse pressuposto, abriu-se espaço no nosso RF para discutir essas 

relações, face às quais os sujeitos não expressaram reivindicações e/ou questionamentos 

sobre os seus valores, usos e estatutos, nem evidenciaram situações de desigualdades 

(sendo essa questão referida ao nível económico, realçando-se a pobreza, a falta de poder 

de compra, a oposição nacional/estrangeiro, mas sem referências de destaque face às 

línguas). 

No geral, as imagens dos povos da CPLP apontaram para constructos imagéticos da 

alteridade matizados, ambíguos e complexos. Apesar de as imagens face à generalidade 

dos povos da CPLP serem francamente positivas, verificaram-se, também, indícios de 

afastamento quer face ao povo português e brasileiro, nomeadamente no que diz respeito à 

cor da pele, quer, ainda, face ao povo timorense e equato-guineense, estes últimos por 

serem desconhecidos para a maioria dos sujeitos. A esse respeito, salienta-se o grande 

desconhecimento geral e falta de contatos diretos dos formandos face à generalidade dos 

povos da CPLP, o que justifica a ocorrência de algumas perspetivas face à alteridade 

tingidas de visões estereotipadas e, mesmo, preconceituosas, muitas delas associadas, de 

forma mais acentuada e evidente, ao passado histórico da colonização portuguesa e a 

aspetos de caraterização étnica.  

Neste sentido, foi necessário trabalhar de forma mais dinâmica estes estereótipos, 

preconceitos e visões generalizadas, com recurso a processos de análise de natureza menos 

objetivante e menos tematizada. Esse trabalho foi realizado com a integração no programa 

de formação dos textos literários que permitiram descodificar símbolos enraizados na 

estrutura social dos contextos dos sujeitos e que possibilitaram o trabalho sobre essas 

imagens. Ao nível da seleção desses textos literários e da conceção do programa, 

evidencia-se o facto de as atividades terem contribuído para o reconhecimento, por parte 

dos sujeitos, da identidade enquanto processo complexo e multidimensional. 

O estudo das imagens das línguas e dos povos da CPLP apontou para uma predisposição 

para a comunicação plurilingue e multicultural. Os sujeitos manifestaram curiosidade face 

à alteridade, assim como o desejo de visitar outros países, de estudar e trabalhar noutros 

locais do mundo (principalmente nos países da CPLP). Revelaram, ainda, o anseio de 

comunicar com outros povos com backgrounds linguísticos e culturais diferentes dos seus, 

no sentido de experienciar outras culturas e partilhar mundividências e mundivivências.   
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Nesse sentido, e tendo como base a noção de que as imagens podem ser trabalhadas e 

evoluir através da implementação de estratégias educativas, as atividades concebidas para 

o programa de formação tomaram o trabalho sobre as representações sociais como uma 

ferramenta importante para permitir aos sujeitos o reconhecimento da valorização da 

diversidade. Este diagnóstico apontou para a necessidade de trabalhar imagens sobre a 

alteridade, marcadas quer por influências históricas, como é o caso da questão colonial, 

que influi sobre a imagem dos portugueses, mas também sobre o Outro estrangeiro, quer 

por estereótipos veiculados pelos media, como acontece, por exemplo, relativamente aos 

brasileiros através, principalmente, das novelas. As atividades propostas incorporaram o 

trabalho sobre os processos de construção da auto e da hetero identidade, assim como a 

negociação dessas identidades, no sentido de conduzir os futuros professores a assumirem 

perspetivas cada vez mais etnorrelativas.  

Face às imagens apresentadas e à necessidade de os sujeitos desenvolverem atitudes e 

comportamentos que promovessem uma conscientização plurilingue, no sentido de 

valorizarem a sua identidade e de demonstrarem curiosidade e respeito face à alteridade, 

integraram-se no programa de formação atividades que lhes permitissem refletir sobre 

algumas noções como língua, culturas, identidade e interculturalidade, a trabalhar quer nas 

disciplinas de apoio ao programa, como ML e TT, quer ainda a partir dos TL. Procurou-se, 

ainda, que as atividades propostas requeressem dos formandos uma leitura crítica dos 

textos literários, permitindo-lhes a identificação de informações, sentimentos e visões do 

mundo múltiplas. 

À construção do programa de formação, apoiado também por estas imagens das línguas e 

dos povos, esteve subjacente a intenção de que os sujeitos pudessem construir percursos de 

leitura autónomos, que permitissem não só o trabalho sobre essas representações sociais, 

mas, também, a apreciação da diversidade linguística e cultural. As atividades propostas 

envolveram o trabalho sobre atitudes e valores como a curiosidade, o respeito, a 

autoconscientização cultural, permitindo que os estudantes se embrenhassem num caminho 

de reflexão sobre os processos de construção identitária e cultural e que, negociando 

identidades, caminhassem no sentido da valorização da diversidade.  

Em síntese, os indícios de possibilidades de ação e de interpretação do mundo apresentados 

contribuíram para a aplicação do programa de formação, concebido numa perspetiva 

interdisciplinar e tomando a literatura como instrumento de mediação intercultural. Os TL 
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instituíram, desse modo e conforme já referido ao longo do trabalho, um third space de 

interação entre o sujeito e a alteridade, no sentido de contribuir para que estes futuros 

professores fossem assumindo gradualmente a função de mediadores interculturais, 

soltando raízes, libertando-se e seguindo os caminhos por si escolhidos.  

 

o Questão de investigação 3 - Como pode ser trabalhada a CI na formação inicial 

de professores de LP em Moçambique?  

 
Para responder à questão sobre como pode ser trabalhada a CI no contexto de formação 

inicial de professores, e convocando modelo de Dervin (2010), mas, também, componentes 

da CI presentes em outros modelos apresentados na seção 1.3.2. da Parte I (e.g., Byram, 

1997; Deardorff, 2006), foi, como referimos, concebido um RF centrado no 

desenvolvimento dessa competência com a mediação da literatura. O programa de 

formação resultante desse referencial, tomando os sujeitos e as culturas como co-

construções subjetivas e mutáveis, integra três eixos interdependentes centrados na 

identidade, nos discursos e na interação com a alteridade (vide apêndice 1). De modo a 

poder responder a essa questão de forma mais aprofundada, verificou-se a necessidade de a 

subdividir em quatro sub-questões específicas que retomam a conceção desse referencial e 

a posterior aplicação do programa de formação. A questão que se apresenta integra as 

primeras duas sub-questões: 

 

� Que atitudes, valores, habilidades e conhecimentos devem ser 

integrados no referencial de formação que vise o desenvolvimento da CI 

e quais as componentes dessa competência a convocar para a conceção e 

implementação de um programa de formação intencionalmente 

construído com a finalidade de tomar a literatura em língua portuguesa 

enquanto instrumento de mediação intercultural? 

 
Para a conceção do RF houve a necessidade de, com base no diagnóstico das imagens das 

línguas dos estudantes, da análise das orientações político-educativas e curriculares e dos 

modelos de CI referidos, identificar as atitudes, os valores, as habilidades e os 

conhecimentos a nele integrar (vide apêndice 1). Nesse sentido, no primeiro eixo, focado 
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na exploração das identidades, atuou-se sobretudo aos níveis das dimensões afetiva e 

cognitiva no sentido de permitir ao sujeito o envolvimento nos processos de auto e 

heteroconscientização identitária. Procurava-se, assim, contribuir para o desenvolvimento 

de valores/atitudes como a autoapreciação e a autoestima, numa reflexão sobre si mesmos 

e ao nível da promoção do autoconhecimento crítico. No que se refere ao contacto com a 

alteridade, procurou-se contribuir para a manifestação de curiosidade e para a aproximação 

ao Outro, através da promoção da heteroconscientização identitária e cultural. Inerente a 

este primeiro eixo, foram convocadas habilidades como a autorreflexão, a escuta ativa e a 

compreensão de múltiplas mundividências. Tendo como finalidade a consciencialização 

da pluralidade e complexidade das identidades dos sujeitos, assim como a familiarização 

com a diversidade, este primeiro eixo integra, em termos de conhecimento, o auto e 

heteroconhecimento, assim como a compreensão crítica da linguagem e do mundo. 

No segundo eixo, focado na exploração dos discursos e integrando as dimensões afetiva, 

motivacional, cognitiva e analítica da CI, considerou-se que era necessário convocar, 

também, em termos de valores e atitudes, a apreciação da sua identidade, a curiosidade, a 

empatia e a abertura face à alteridade. As habilidades integradas neste eixo, para além das 

já referidas, foram a escuta ativa, a interpretação e análise dos discursos próprios e da 

alteridade, assim como o pensamento crítico e analítico. Procurou-se, neste eixo, que os 

sujeitos se adaptassem a diferentes estilos de comunicação e a diferentes mensagens 

veiculadas por si e pelo Outro, sobretudo nos textos literários, demonstrando, igualmente, 

flexibilidade na seleção e utilização de estilos de comunicação diferentes. Nessa adaptação 

exigia-se, também, o conhecimento e compreensão crítica de si, do Outro, da linguagem, 

nomeadamente ao nível dos discursos veiculados pelos textos literários, e do mundo, 

integrando, neste sentido, de forma holística, os sujeitos, as culturas e as identidades em 

articulação com os contextos, assim como o reconhecimento de que não há um 

representante tipo de uma cultura nacional uniforme, unívoca e estática.  

O terceiro eixo, relativo à interação com a alteridade, abarcou quer a manifestação de 

atitudes/valores como a assertividade, a empatia, a abertura ao Outro, a responsabilidade e 

o respeito, como a apreciação da diversidade cultural e o envolvimento e empenho em  

situações de interação intercultural. Integraram-se, igualmente neste eixo, os valores de 

justiça e humanidade. As habilidades implicadas neste eixo incorporaram todas as já 

referidas, assim como a assunção e gestão de múltiplas perspetivas, a apreciação da 
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diversidade linguística, identitária e cultural, a adoção de posicionamentos etnorrelativos, a 

flexibilidade, a adaptabilidade e a cooperação. Todas essas atitudes, valores, habilidades e 

conhecimentos visavam quer o reconhecimento da legitimidade de outras culturas e 

identidades, quer a consequente adaptabilidade da comunicação e dos comportamentos 

face à alteridade, no sentido de se construírem relações baseadas na confiança e no 

respeito.  

Foi, de igual modo, imprescindível identificar as dimensões da CI que, em articulação com 

a literatura enquanto instrumento de mediação, teriam de se integrar, de modo a que o 

programa contribuísse para o desenvolvimento dessa competência. Os modelos que 

enformaram o nosso estudo foram, conforme referido ao longo do trabalho, o de 

“proteophilic competences” proposto por Dervin (2010a), o de Competência Intercultural 

de Byram (1997) e o Piramidal da Competência Intercultural de Deardorff (2006). As 

dimensões integradas no referencial advêm de uma articulação entre estes modelos, 

destacando-se:  

i) a dimensão afetiva (e motivacional), inerente às representações dos sujeitos sobre 

as línguas e diferentes povos, através da manifestação de atitudes de curiosidade, 

abertura, respeito e sobretudo de apreciação de si, da alteridade e da diversidade;  

ii) a dimensão cognitiva expressa em conhecimento e compreensão em termos de 

saberes e saber ser, integrando a auto e heteroconscientização identitária e cultural, a 

auto e heterocompreensão, a informação cultural específica e a conscientização 

sociolinguística;  

iii) a dimensão linguística, em articulação com a promoção de competências 

comunicativas, que recorre à literatura para, no sentido de Matos (2012), o sujeito se 

reescrever a si próprio no contacto com a alteridade. Numa associação entre 

línguas/culturas, esta dimensão convoca habilidades de escuta ativa e de 

interpretação, implicando a adaptabilidade a diferentes estilos de comunicação e de 

flexibilidade na seleção e utilização de estilos de comunicação, relacionadas com 

competências sociolinguísticas, socioculturais, discursivas e pragmáticas; 

iv) a dimensão analítica, relativa a capacidades de reflexão, de adoção de múltiplas 

perspetivas, de empatia, de criatividade e de abertura em relação à novidade, 

promove a conscientização cultural crítica e implica a assunção de compromissos por 

parte dos sujeitos; 
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v) a dimensão interacional, articulada com o último eixo — saber-agir/reagir — de 

Dervin (2010), e, sobretudo com os saberes aprender, fazer e compreender de Byram 

(1997), convocando habilidades como a escuta ativa, a observação cuidadosa, a 

construção de relações de confiança e o diálogo colaborativo. Esta dimensão 

praxeológica engloba competências de interpretação e de relação, implicando a 

mobilização de conhecimentos e a adaptação dos sujeitos à situação de interação.  

 

Em todas essas dimensões se promove a reflexão e o questionamento, assim como o 

recurso ao espírito crítico e às habilidades analíticas para que os sujeitos se posicionassem  

relativamente aos discursos próprios e da alteridade, no sentido da assunção de perspetivas 

etnorrelativas e da valorização da diversidade.  

 

As (outras) duas sub-questões também inerentes à nossa terceira questão de investigação 

enunciam-se, de forma conjunta, como a seguir se apresenta: 

 

� Que indícios temos do desenvolvimento da CI nestes sujeitos 

induzidos pelo programa de formação e que atividades do programa de 

formação parecem mais potenciadoras desse desenvolvimento? 

 
Como vimos (vide secção 3.3. da Parte III), o programa de formação contribuiu para a 

promoção de valores, atitudes, habilidades e conhecimentos inerentes à CI, plasmados na 

manifestação de atitudes de curiosidade, empatia e abertura face à alteridade, assim como 

no questionamento da parte dos sujeitos sobre as suas mundividências e mundivivências, 

na assunção de múltiplos sentidos de pertença face a si mesmo e ao Outro, conducentes à 

valorização da diversidade identitária e cultural.   

Nesse sentido, esse programa contribuiu para que os sujeitos trabalhassem ao nível dos 

processos de autoconhecimento identitário e cultural, assim como de heteroconscientização 

no sentido de aprofundarem o seu conhecimento sobre o Outro, relacionando as suas 

vivências com aquelas da alteridade e, também, trabalhando a sua autoestima e 

expressando sonhos e desejos. De forma específica, os sujeitos evidenciam as atividades 

que lhes permitiram refletir sobre a auto e heteroconscientização linguística, identitária e 

cultural, assim como aquelas que potenciaram a adoção de múltiplas perspetivas e a 
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assunção de perspetivas descentradas, colocando-se, por exemplo, no lugar do Outro ou 

vendo-se de uma perspetiva exterior ou, ainda, conduzindo a modificações nas suas 

mundividências. 

Centrando-nos nas atividades integradas nos eixos referidos de exploração das identidades, 

análise dos discursos e interação com a alteridade, importa referir que a CI é tomada como 

uma competência complexa e mutável, que necessita de ser (re)construída pelos sujeitos, 

no confronto com o Outro e de acordo com os contextos, num desenvolvimento não linear. 

Realçamos, nesse sentido, que a maioria das atividades permitiu trabalhar as várias 

dimensões e componentes envolvidas na CI, havendo indícios, que fomos apresentando e 

sintetizando nos esquemas que apresentámos no final de cada secção de análise (vide 

figuras 10 a 14), que contribuíram para a tomada de consciência identitária e cultural e para 

uma aproximação à alteridade (vide secção 3.3.2. da Parte III).  

Importa destacar em todo o programa de formação o contributo da língua e as 

potencialidades da literatura. Quanto às potencialidades da literatura, já exploradas na 

constelação conceptual deste estudo (vide capítulo 2 da Parte I), enfatizamos que a 

mediação do TL, no nosso programa de formação, contribuiu para que os sujeitos se 

pudessem ver a si mesmos, ao Outro e ao mundo de uma forma mais aberta e etnorrelativa. 

Foi, assim, traçado um percurso de auto e heteroconscientização identitária e cultural, de 

transformação de mentalidades pelo contacto com diferentes formas de ver o mundo, pelo 

desenvolvimento da empatia e pela projeção feita face aos outros dos TL. 

A língua, como “un labyrinthe de chemins” (Wittgenstein, 1961, p. 203), concebe o mundo 

para os sujeitos, revela as suas imagens de uma dada língua/cultura, conduz a reflexões que 

contribuem para o desenvolvimento da autoconscientização identitária, cultural e 

linguística, e para, soltando as raízes, caminharem no sentido de valorizarem a diversidade 

linguística e cultural. É pela língua que os sujeitos negociam as suas identidades plurais e 

complexas e as confrontam com as da alteridade. Ambas, língua e literatura, permitiram, 

por meio das atividades propostas, que se atingissem as finalidades enunciadas no 

programa de formação, i.e. que os sujeitos tivessem consciência da pluralidade e 

complexidade dos processos identitários, que se familiarizassem com a diversidade, que 

adotassem gradualmente uma perspetiva etnorrelativa face às identidades e às culturas, que 

adaptassem a sua comunicação e os seus comportamentos a diferentes ambientes, 

interlocutores e formas de expressão, empenhando-se no processo de interação. São 
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expressas, nessa interação com a alteridade e com o mundo, ações de reconfiguração, elas 

próprias em devir, que integram processos de construção identitários, como referimos, 

plurais e progressivamente mais intrincados e complexos, o que exige o desenvolvimento 

de competências de caráter plurilingue e intercultural que permitam aos sujeitos lidar com 

os processos de mutação e reconfiguração social e enfrentar os desafios inerentes à 

interação com a alteridade. É nesse sentido que consideramos premente que ocorram 

urgentes reformas ao nível do subsistema da educação de professores e do sistema 

educativo em geral ao nível da integração da educação intercultural. 

Articulando o sistema educativo com a sociedade em que vivemos atualmente, defendemos 

uma abordagem educativa, ao nível da educação em línguas, fundada numa perspetiva 

plurilingue e intercultural. Partindo, nesse sentido, da urgência do estabelecimento de um 

sistema de formação de professores assente nos princípios da interculturalidade e do 

plurilinguismo, espera-se que a educação em línguas promova a construção de identidades 

plurais, decorrentes do contacto com a alteridade e em articulação com o seu contexto. 

Nesse sentido, partindo das vozes dos sujeitos, que afirmam... 

 

Para nos pôr como professores formados, não só de ter um papel, que 

certifica que a tal formação… mas uma formação muito mais integral, 

uma formação que pensa no mundo e reflete sobre o meio … e saber 

colocar cada coisa no seu lugar… lidar com os outros… essa questão de 

receber um hóspede estrangeiro [RCE] e como poderíamos lidar com ele. 

Até como uma espécie de precaução… aquilo surge como algo teórico 

mas que pode acontecer… FG2/A13 

 

... defendemos que importa que os professores ou futuros professores tomem consciência 

do seu papel e responsabilidades no sentido de integrar a EI nas suas práticas educativas, 

sem assumirem posições demasiado culturalistas (Abdallah-Pretceille, 2015), privilegiem o 

trabalho sobre a identidade, promovendo situações de diálogo intercultural (Dervin, 2015b) 

e sensibilizando os estudantes para as diferenças identitárias e culturais e, ainda, 

desenvolvam competências aos nível da reflexão e do espírito crítico, implicando o 

questionamento sobre as suas perceções e trabalhando temas, capacidades, valores como a 

autoconscientização identitária e cultural (Byram, 1997), a educação para a paz 
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(Bleszynska, 2008), a habilidade para interagir de forma competente e sensível em e entre 

diferentes contextos culturais (Bennett, 2009b), a cidadania (Guilherme, 2010) e o respeito 

pelos direitos humanos (Rogalska-Marasińska, 2015).  

É, nesse sentido, que apontamos para as mais-valias da integração, nos curricula de 

formação inicial de professores, de disciplinas na área da EI que permitam aos (futuros) 

professores adquirirem e desenvolverem competências que promovam o estabelecimento 

de diálogos interculturais e a cooperação com a alteridade, valorizando a diversidade. 

Torna-se, assim, fundamental que a formação de professores integre, como referimos, uma 

componente plurilingue e intercultural que lhes permita o desenvolvimento da capacidade 

de reflexão crítica (Byram, 1997; Dervin, 2015b), a construção de uma identidade social, 

cultural e profissional que surge em articulação com o contexto em que atuam (ou em que 

vão atuar), assim como a integração de competências de gestão de contextos onde 

coabitam várias línguas e que lhes permitam atuar no contexto de diversidade 

moçambicano. A integração da EI na formação de professores implica, ainda, na nossa 

perspetiva, a apropriação de modelos, estratégias e atividades que apoiem esses professores 

na integração nas suas aulas (ou futuras aulas) de valores democráticos e humanos sob a 

égide de um paradigma intercultural, que lhes permitam assumir as funções de “cidadãos 

críticos interventivos” (Guilherme, 2002a, p. 195) e mediadores interculturais (Alfred & 

Byram, 2002; Kramsch, 1998b).  

Só assim, assumindo todas essas responsabilidades inerentes às suas funções, e potenciadas 

pela integração de formações de âmbito intercultural, os sujeitos poderão, na sua futura 

atividade docente, apoiar os seus alunos no desenvolvimento do seu espírito crítico, 

conduzindo-os a refletir sobre os seres e o mundo, educando-os para a paz e para o 

cumprimento dos direitos humanos. Os professores assumirão, dessa forma, um papel de 

relevo ao nível da promoção da justiça e da igualdade social, contribuindo para prevenir 

conflitos e alertar os alunos para lutarem contra todos os tipos de preconceito e, 

consequentemente, para que não fixem as suas raízes na lama, para que não cresçam nas 

trevas e se libertem.   

Nesse sentido é determinante que, em termos curriculares, surjam, ao nível da formação de 

professores, disciplinas, áreas de formação, minors, que permitam aos formandos a 

mobilização da CI. As universidade têm, aqui, uma responsabilidade acrescida, sobretudo 

aquelas que integram cursos de formação de professores, pois são as suas ações que podem 
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chamar a atenção para a importância da integração da interculturalidade nos currículos de 

graduação (e pós-graduação), nomeadamente através da produção de materiais didáticos, 

da conceção de ações de formação de âmbito intercultural para professores e da 

dinamização de encontros académicos de caráter plurilingue e intercultural. Só desse 

modo, numa articulação entre política educativa e currículo, se podem fornecer aos 

professores conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que lhes permitam assumir, na 

sua futura atividade docente, a função de “mediadores interculturais”.  

Quantos aos sujeitos, que atestam que as atividades permitiram que eles conhecessem ou 

aprofundassem o conhecimento sobre si, o Outro e ambos em relação, esperamos que 

estejam preparados para “respirar a luz” e “cobiçar o céu”, prosseguindo nas estradas a 

caminhada que iniciaram. Que acreditem nas promessas que essas estradas fazem e não se 

acomodem. E que seja Just a Matter of Time até à integração da EI nas práticas educativas 

em Moçambique. 
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l’éducation, 23(1), 123–132. 

Abdallah-Pretceille, M. (2006). Interculturalism as a paradigm for thinking about diversity. 

Intercultural Education, 17(5), 475–483. 

Abdallah-Pretceille, M. (2010). La littérature comme espace d’apprentissage de l’altérité et 

du divers. Synergies Brésil, spécial 2, 145–155. 

Abdallah-Pretceille, M. (2011). La pédagogie interculturelle : entre multiculturalisme et 

universalisme. Linguarum Arena, 2, 91–101. 

Abdallah-Pretceille, M. (2012). Towards a humanism of the diverse. IJE4D Journal, 1, 

133–136. 

Abdallah-Pretceille, M. (2015). L’interculturel comme paradigme de transgression par 

rapport au culturalisme. Voix Plurielles, 12(2), 251–263. 

Agibo, J. M. (2017). Formação de Professores para o Ensino Básico em Moçambique: 

análise do modelo de formação 10.a+1 ano. Caso dos Institutos de Formação de 

Professores da Província de Nampula (2007-2016). Mestrado em Educação. 

Universidade Estadual Paulista. 

Agibo, J. M., & Chicote, M. L. L. (2015). Modelos De Formação De Professores Em 

Moçambique: Uma Análise No Processo Histórico. In VIII Encontro de Pesquisa, III 

Congresso Internacional Trabalho docente e processos educativos (pp. 1–10). 

Universidade de Uberaba. 

Alarcão, I., Andrade, A. I., Araújo e Sá, M. H., Melo-Pfeifer, S., & Santos, L. (2009). 

Intercompréhension et plurilinguisme: (re)configurateurs épistémologiques d’une 

didactique des langues? ELA, Études de Linguistique Appliquée, 1(153), 11–24. 

Alemanji, A. A., & Dervin, F. (2016). ‘If an apple is a foreign apple you have to wash it 

very carefully’: Youth discourses on racism. Education, Citizenship and Social 

Justice, 11(3), 199–212. 

Alfred, G., & Byram, M. (2002). Becoming an Intercultural Mediator: A Longitudinal 

Study of Residence Abroad. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 

23(5), 339–352. 



 

 567 

Ali-Bencherif, Z., & Mahieddine, A. (2016). Représentations des langues en contexte 

plurilingue algérien. Circula - Revue d’idéologies Linguistiques, (3), 163–196. 

Almeida, S. (2010). Representações das Línguas Estrangeiras dos alunos de LRE da UA. 

Dissertação de Mestrado. Retrieved February 23, 2018, from 

https://ria.ua.pt/handle/10773/4654 

Alptekin, C. (2002). Toward intercultural communicative competence in ELT. ELT 

Journal, 56(1), 57–64. 

Alred, G., Byram, M., & Fleming, M. (2006). Education for Intercultural Citizenship. 

Concepts and Comparisons. (M. Byram & A. Phipps, Eds.). Clevedon, Buffalo, 

Toronto: Multilingual Matters. 

Alred, G., Byram, M., & Fleming, M. (Eds. . (2003). Intercultural Experience and 

Education. (M. Byram & A. Phipps, Eds.). Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney: 

Multilingual Matters. 

Álvarez, C. de L. A. (2018). Pedagogía Intercultural Ñukanchik Yuyaylla (Nuestra 
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