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ÅResultados 

ÅConclusões e reflexões finais  

 



Finalidades do estudo 

Practical  
purpose 

Research 
purpose 

Personal 
purpose 

Contribuir para a 
implementação da 
educação intercultural 
nas nossas escolas. 

 

Identificar estratégias / 
princípios de formação 
potenciadores do 
desenvolvimento de 
competências profissionais 
para a CCI. 

 

Compreender as 
representações dos sujeitos 
em relação à educação, em 
geral, e à CCI, em particular. 

(Maxwell, 1997) 
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Questões de investigação 

Research 
purpose 

Practical  
purpose 

2. Como conceptualizam os nossos sujeitos a CCI? 

2.1. Que dimensões e/ou 
componentes consideram que 

a integram? 

2.2. Que dinâmicas de 
desenvolvimento lhe estão 

associadas? 

1. Como se posicionam os nossos sujeitos em relação à 
educação intercultural? 

1.1. Que 
pertinência lhe 

conferem? Porquê? 

1.2. Como veem a 
integração escolar 
desta abordagem?  

Que potencialidades? 
Que 

constrangimentos? 

1.3. Que papéis 
associam ao perfil 
do professor de 

línguas em 
contextos de 
diversidade? 

3. Como viveram os 
nossos sujeitos a 

experiência de formação 
O Professor 

Intercultural? 

3.1. Que 
potencialidades 

e/ou 
constrangimen-
tos identificam 
nas estratégias 
de formação 
implementa-
das? Porquê? 

3.2. Que 
sugestões 

apresentam 
para a 

formação de 
professores 

para a 
educação 

intercultural? 
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Quadro teórico  

A Educação Intercultural na aula de línguas  
· Sociedades cada vez  mais 

multilingues e multiculturais : 
pluralidade  tradicional  

· Indivíduos  cada vez mais 
plurilingues e pluriculturais 
(Cavalli et al., 2009): pluralidade  
individual  (Coste, 2010; Morin, 
1999) ou pós -moderna (Byram, 
2009 b; Byram et al., 2009)  

· Qualquer ato comunicativo é 
exolingue e intercultural (Beacco 
2005, 2008; Byram, 2009b; Byram et 
al., 2009; Coste, 2010; Melo, 2006)  
 

 

Intenso esforço político e educativo 
(transnacional) para implementar uma 
educação plurilingue e intercultural:  

· Relatório da Comissão Internacional sobre 
a Educação para o Século XXI (Delors et al., 
2000);  

· Lô£ducation Plurilingue et Interculturelle 
comme Droit  (Coste et al., 2009); 

· Lô£ducation Plurilingue et Interculturelle 
comme Projet (Cavalli et al., 2009)  

 
 

 

Em  Portugal : tendência para negligenciar a 
educação (intercultural) en favor de questões 
financeiras e orçamentais. 

A responsabilidade de formar os 
cidadãos  para viver neste mundo cada vez 

mais complexo é atribuída à escola . 

ñapprendre  une autre  langue  ouvre lôacc¯s ¨ dôautres systèmes de valeurs et à 
dôautres modes dôinterprétation  du monde, tout  en  encourageant  la 
compréhension  interculturelle  et en contribuant  à faire reculer la xénophobieò 
(King, 2003, p. 18). 
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Constelação 
conceptual 
na Didática 
de Línguas: 



 
Discursos sobre a natureza da CCI  

Discursos sobre o  
desenvolvimento da CCI  
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 * Modelo da Competência Intercultural  (Jandt, 1998); 

* Modelo das componentes da Competência Intercultural  
(Hamilton,  Richardson & Shuford, 1998); 
* Modelo da Competência Intercultural  (Ting-Toomey & 
Kurogi , 1998); 
* Modelo da Comunicação Intercultural  para uma relação de 
qualidade (Griffith  & Harvey, 2000 ); 
* Pirâmide-modelo da Competência Intercultural  
(Deardorff , 2006); 
* Modelo de competências globais (Hunter , White  & 
Godbey, 2006); 
* Modelo de Competência de Comunicação Intercultural  
(Arasaratnam, 2008 ). 

* Modelo de desenvolvimento da 
sensibilidade intercultural  
(Bennett,  1988); 
* Modelo do processo de mudança 
da Competência Intercultural  
(Ting-Toomey, 1999); 
* Modelo de maturidade  
intercultural  (King  & Baxter 
Magolda, 2005); 
* Modelo do processo da 
Competência Intercultural  
(Deardorff , 2006 ). 

T
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* Modelos de Competência Intercultural  e de Competência 
de Comunicação Intercultural  (Byram, 1997); 
* Modelo integrado das competências plurilingue  e 
intercultural  (Candelier, 2000 ); 
* Modelo de articulação das competências e dos contextos 
na comunicação em contextos interculturais  (Ogay, 2000 ); 
* Modelo da Competência Intercultural  (INCA Project, 
2004); 
* Modelo de competências de valorização da diversidade 
(Dervin,  2007). 

Í 
ÅComplexificação dos modelos; 
ÅReconhecimento de 3 

componentes: afetiva , 
praxeológica e cognitiva ; 
ÅConceção fixa e tradicional de 

cultura (pluralidade tradicional);  
ÅDesvalorização da dimensão 
linguística (Inglês como língua 

de comunicação). 

ÅComplexificação dos modelos; 
ÅReconhecimento de 3 

componentes: afetiva , 
praxeológica e cognitiva ; 
ÅIndícios de uma conceção pós-

moderna de cultural (pluralidade 
individual);  
ÅReconhecimento da dimensão 

linguística (competência 
plurilingue).  

ÅDinâmicas recursivas entre as 
diferentes componentes da CCI para 
o seu desenvolvimento; 
ÅRe(des)construção ao longo da 
vida, a partir das experiências 
vividas; 
ÅNíveis de desenvolvimento (do 
etnocentrismo ao  etnorelativismo ); 
ÅMotores de desenvolvimento: a 
motivação (Deardorff ); a 
informação / observação  e a 
interação (King & Baxter Mogolda). 
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Å                ̧Ênfase no contexto; 
Å               ̧ Ênfase na descrição 
Å            (na sua multidimensiona - 
ÅTi       lidade); 
Å         ̧ Ênfase no processo 

(princípios dialógico, recursivo e      
hologramático);  
ÅÊnfase na significação; 
ÅDinâmica interativa e recursiva 

da construção do conhecimento; 
ÅMestiçagem epistemológica. 

ÅÊnfase no contexto; 
ÅÊnfase no processo; 
ÅNatureza hermenêutica; 
ÅPrincípio da 

intersubjetividade;  
ÅPrincípio de colaboração 

entre investigador e sujeitos 
de investigação; 
ÅNatureza acional, 

fomentando o progresso. 

ÅÊnfase no contexto; 
ÅÊnfase no processo; 
ÅNatureza interpretativa e 

crítica;  
Å   ̧  Natureza acional,   fo-

m  mentando o progresso. 
 

ÅÊnfase no contexto; 
ÅÊnfase no processo; 
ÅÊnfase na descrição; 
ÅÊnfase na 

significação. 
Paradigma 
fenomeno-

lógico e 
interpreta -

tivo  

Paradigma 
sociocrítico 

Paradigma 
da 

complexi-
dade 

Paradigma 
construti -

vista 

Interactive Model (Maxwell, 1997)  
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Amostra  Curso de 
formação  

Oficina de 
formação  

Plano integral de 
formação  

N.º / Género  3 professoras 3 professoras 3 professoras 

Habilitações 
académicas 

Licenciatura: 3  Licenciatura: 2  
Mestrado: 1 

Licenciatura: 2  
Pós-graduação: 1 

Línguas que podem 
ensinar 

Português: 1 (1) 
Inglês: 2 (2) 
Alemão: 2(0)  
Latim / Grego: 1 (0)  

Português: 2 (1) 
Francês: 2 (2) 
Inglês: 2 (1) 

Português: 3 (3) 
Francês: 1 (1) 
Inglês: 2 (0)  

Anos de serviço + de 25: 3 15 a 25: 1 
+ de 25: 2 

15 a 25: 1 
+ de 25: 2 

Categoria 
profissional  

Quadro de escola: 3 Quadro de escola: 3 Quadro de escola: 3 

Metodologia adotada:  
 

Estudo de caso múltiplo / coletivo  
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Intervenções registadas da 
sessão «  Entre Línguas e 
Culturas  »:  
ÅFóruns de discussão durante a 
sessão; 
ÅChat « Como pode a escola 
promover a diversidade? ». 

Secções : 
Å« A Minha Identificação  »; 
Å« O Meu Perfil » (profissional; 
linguístico -comunicativo; 
intercultural);  
Å« O Meu Dossiê »; 
Å« O Meu Diário de Bordo »; 
Å« A Minha Avaliação ». 

ÅPortefólio 
Profissional 
ÅPlataforma 

europeia Galanet 

Durante o 
programa de 

formação 

ÅDiário do 
Investigador  
ÅEntrevistas 

narrativas e de 
confrontação 

Após o programa de 
formação 

Registos durante uma 
sessão de partilha da / 
reflexão  sobre a 
experiência de formação (5 
de janeiro de 2008).  

9 entrevistas feitas um ano após o final 
do programa de formação:  
ÅObjetivo 1: Identificar eventuais implicações 
do programa no desenvolvimento da CCI e 
nas práticas profissionais das professoras; 
ÅObjetivo 2: Aprofundar o conhecimento das 
suas representações em relação à CCI; 
ÅObjetivo 3: Enriquecer o modelo descritivo 
da CCI construído após uma primeira 
abordagem aos dados. 

Instrumentos de 
recolha de dados  
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Metodologia de análise de dados: 
abordagem mista  

(Maroy, 1997; Quivy & Campenhoudt, 2008)  

Abordagem 
qualitativa  

Abordagem 
quantitativa  

Análise de 
conteúdo 

Frequência das 
ocorrências 
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Roteiro de formação 

Dimensões e princípios subjacentes  
ao programa de formação 

Dimensão 
política e 

social 

Dimensão 
interventi -

vo e 
curricular  

Dimensão 
(inter)  
pessoal 

Princípio  
Pluri - 

Princípio
Inter - 

Princípio
Meta- 

Princípio  
Ex- 

(Araújo e Sá, 2003; Pinho, 2008)  
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Roteiro de formação 

O Professor Intercultural 

Curso de formação  
 

(de setembro a dezembro de 2006) 
12 professoras 

25h 
 
 

- Informativo;  
- Foco: justificação de práticas 

profissionais. 

Oficina de formação  
 

(de janeiro a julho de 2007) 
7 professoras 

50h 
 
 

- Acional;  
- Foco: inovação de práticas 

profissionais. 
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Quadro teórico  Roteiro 

metodológico  
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Roteiro de formação 

Dinâmicas de Desenvolvimento Profissional Docente 
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Roteiro de formação 

O Curso de Formação 
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Roteiro de formação 

A Oficina de Formação 
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Resultados 

Olhares sobre a educação intercultural 

ñatualmente ® quase 
indispens§vel+ (é) e n·s sentimos 

isso nós chegamos  ao portão da 
nossa escola+ (é) temos a² um 

retrato / completo do que é uma 

escola absolutamente inclusaò 
[PI3 -EN]  ñcriar condi»es para integrar 

os alunos oriundos de outros 

países, respeitando a sua 
identidade cultural e ao mesmo 

tempo preservando o que é 

nossoò [CF1-DBCF1]  

ña inclus«o de todos passa por 
uma escola democrática, 

multilingue, multirracialé e, 
portanto, tolerante e solid§riaò 

[CF2 -DBCF1]  

ñela ® (é) 
pertinente 

universalmente / 
tem uma 

pertinência 

acrescida pelo 
papel formativo 
que o professor 

temò  
[OF3 -EN]  

ñesta tem§tica ® 
fácil de integrar 

no ensino das 
línguas, dado o 

carácter 

formativo da 
disciplinaò  
[OF2 -AOF]  

ñlembro-me de sentir não 
conhecer as línguas a não ser 

as do currículo ou de ter 
grande receio de errar ao falar 
outra l²ngua. ò [PI3-EN]  

Roteiro  Finalidades e questões de 
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Quadro teórico  Roteiro 
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Olhares sobre a educação intercultural 
 

35% 

25% 

15% 

10% 

15% 

Pertinência (argumentos)  

Aumento da diversidade em contexto escolar 

Missão ética do professor de línguas 

Necessidade da integração dos imigrantes 

Necessidade de promover uma cultura de intercompreensão 

Sem argumento 

Roteiro  Finalidades e questões de 

investigação  

Quadro teórico  Roteiro 

metodológico  

Roteiro  de 

formação  

Resultados  Conclusões e reflexões 

finais  



14 

13 

7 

7 

6 

6 

4 

3 

3 

Consciência e valorização da dimensão ética do 
ensino de línguas 

Consciência e valorização da diversidade 

Valorização da competência comunicativa 

Visão integrada das línguas 

Integração nas planificações dos docentes 

Prática empírica dos professores 

Trabalho colaborativo entre professores de línguas 

Crise na sociedade 

Outros 

Integração  escolar  ï potencialidades   

Olhares sobre a educação intercultural 
 

Roteiro  Finalidades e questões de 

investigação  

Quadro teórico  Roteiro 

metodológico  

Roteiro  de 

formação  

Resultados  Conclusões e reflexões 

finais  



12 

11 

9 

7 

6 

4 

3 

3 

3 

3 

8 

Representação tradicional sobre o que é 
ensinar/aprender uma língua  

Falta de (in)formação 

Desajustes entre as filosofias das políticas 
educativas supranacionais e as orientações do ME 

Falta de um trabalho sistemático 

Resistências à mudança 

Visão separatista das línguas na escola 

Desmotivação por parte dos alunos 

Falta de hábitos de trabalho por parte dos alunos 

Falta de material pedagógico-didático  

Valorização do Inglês em detrimento das outras 
línguas 

Outros 

Integração  escolar  ï constrangimentos   

Olhares sobre a educação intercultural 
 

Roteiro  Finalidades e questões de 

investigação  

Quadro teórico  Roteiro 

metodológico  

Roteiro  de 

formação  
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9 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

8 

Promoção de intercâmbios 

Investimento na formação do pessoal 

Valorização dos repertórios individuais  

Adoção de uma metodologia acional e reflexiva 

Promoção / adoção do Portefólio Europeu das 
Línguas 

Sensibilização dos professores para a adoção da 
abordagem intercultural  

Valorização da diversidade 

Outras 

Integração escolar ï recomendações  

Olhares sobre a educação intercultural 
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investigação  
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Resultados 

Olhares sobre a CCI 

ño comunicador ® uma pessoa 
um indivíduo / portanto logo à 

partida estão muitas coisas em 
jogo que dizem respeito ao 
pr·prio indiv²duoò [CF2-EN]  ñcada vez mais capaz de se 

relacionar consigo / com os seus 

anseios as suas preocupações 
ahm  para também depois se 

relacionar com as outras 

pessoasò [CF1-EN]  

ñno dia em que eu abdicar 
do gosto por mim própria / 

acabo por ser um farrapoò 
[CF3 -EN]  

ñpara haver 
interação é 

preciso haver 
disponibilidade 
as pessoas têm 

que se predispor a 
fazer e estarò 

[OF3 -EN]  

ñelas s«o as tr°s 
importantes (é) 

consoante os 
contextos elas podem 

ter relevância 

diferenteò  
[OF1 -EN]  

ñn«o te importa teres muito 
saber se realmente não 

souberes comunicar não 
souberes estarò [PI2-EN]  

Roteiro  Finalidades e questões de 

investigação  

Quadro teórico  Roteiro 

metodológico  

Roteiro  de 

formação  

Resultados  Conclusões e reflexões 

finais  


